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Menossa mukana mm: Team

Wrenkler,
Max Blomberg, Stefan Arand, Dragon Team,
Kalle Viippo

HYVÄ LUKIJA JA KILPAVENEILYN YSTÄVÄ
Veneilykausi 2018 tekee vääjäämättömästi tuloaan, siitä muutamana varmana merkkinä veneilyä harrastavien keskuudessa ovat
venemessut ja kilpaveneilylehden ilmestyminen. Kausi 2018 tuo
kilpaveneilyn puolelle uusia mahdollisuuksia, muutoksia ja UV-luokan, jonka toivotaan tuovan lisäväriä, piristystä sekä lisää venekuntia Offshore-puolen venekilpailuihin.
Muutoksia kuitenkin tarvitaan lisää ja toimintaa pitää kehittää.
Tässä yhtälössä tarvitaan kaikkien kilpaveneilyä harrastavien
aktiivisuutta, yhteistyötä, aitoa ja vilpitöntä panosta. Kehitettävää
on jokaisella sektorilla (SPV, NKT, seurat, kilpailut ja kilpailijat).
Suurimpia esteitä kehitykselle on tiedon kulun ja tiedottamisen
puute, avoimuus, rehtiys, asioita hoidetaan näennäisesti, puutteellisesti sekä asioita ei hoideta ajallaan. Näistä asioista pitäisi ottaa
mallia Ruotsista. Näihin asioiden kehittämiseen pyrin ainakin osaltani vaikuttamaan tulevina kausina NKT:ssä. Hyvänä esimerkkinä
innostuksesta, aktiivisuudesta, yhteistyöstä ja halusta saada jotakin
aikaan oli kaudella 2017 järjestetty Guarana Boat Race.
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Kolmastoista vuosikerta
Julkaisija:
Dragon Boat Racing Team Ry
Jan-Erik Hägglund
puh. +358-40-9622 707
Mainosmyynti:
Lähettiympyrä Oy
Päätoimittaja:
Jan-Erik Hägglund

Kilpaveneilyllä on Suomessa tulevaisuutta. Tästä maasta löytyy
lukematon määrä harrastajia, kalustoa, innostuneita henkilöitä,
taitoa ja menestystä. Potentiaalia löytyy, se pitää pystyä hyödyntämään ja saada liikkeelle.

Toimituskunta:
Jan-Erik Hägglund
Jyrki Perokorpi
Olli Lampinen

Painavaa tekstiä ja suuria odotuksia ja niin pitääkin olla. Ilman
tavoitteita ja selkeää päämäärää harvoin saavutetaan mitään suurta
ja muutos parempaan jää tapahtumatta.

Ulkoasu ja taitto:
Jari Nenonen
Painopaikka:
Skandinavia Offset Oy
Porvoo 2018
Ilmestyy 2 kertaa vuodessa
Kilpaveneily-lehti postitetaan
Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:n toimesta
lisenssin haltijoille.
Painos: 2000 kpl

Toivotan kaikille uusille ja vanhoille veneharrastajille kaudelle
2018 hyvää ja nautinnollista veneilykesää.
Jyrki Perokorpi

Kannen kuvat:
Ylhäällä: B-7
Tom Vuorihovi / Samuli Vuorihovi
Kuva: www.pickla.se
Alhaalla: 95
Kalle Viippo
Kuva: Karli Saul
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Kalle #95 ja Falcon Boat Racing Team 2017
Kauteen 2017 F4 luokassa lähdettiin
kokonaan uudella kalustolla. Molgaard Racingin ja Kallen yhdessä
suunnittelemalla veneellä. Lähdettiin
parantamaan kauden 2016 sijoituksia,
eli MM pronssia kirkastamaan.
Heti ensimmäisistä harjoituksista alkaen oli selvää, että vene oli huomattavasti parempi ja iskukykyisempi
kuin vanha vene. Ensimmäiseen MMkilpailuun Imatralle oli helppo lähteä.
Ensimmäinen osakilpailu sujui aikaajosta alkaen erinomaisesti. Tuloksena
ensimmäinen MM-osakilpailuvoitto
Kallelle. Toisessa kilpailussa sunnun-

kuitenkin keskeytettiin ja uusintalähtö
ei onnistunut enää yhtä hyvin. Erinomaista kilvanajoa ja johtavan veneen
perässä jo valmiina ohittamaan, kunnes potkurin keskiö hajosi ja kilpailu
loppui siihen. Näin sijoitus huononi ja
tuloksena EM-kilpailuista neljäs sija.
Kilpailuissa käytiin myös Tallinnassa,
harjoitusta ja kokemusta yksin harjoittelun lomassa. Tuloksena näistä Baltian mestaruus 2017 sekä Viron mestaruus 2017.
Ajokokemusta kertyi kaudella myös
vähän kauempanakin, Sami Seliön

mukana Mad Croc Baba Racing Teamin kalustolla. Alkukaudesta Portugalissa ja syksyllä kaksi kertaa Kiinassa
ajettiin F4-S Trophya.
Mennyt kausi oli kuudes luokassa F4, nyt on aika etsiä
uusia haasteita. Aika näyttää
mitä jatkossa tapahtuu.
Falcon Boat Racing Team
Kuvat: Eero Scherman, Falcon Team

taina ei sitten vauhti ollutkaan entisensä, tuloksena kuudes sija maalissa.
MM-sarjan kannalta tärkeät pisteet
tästä osakilpailusta menetettiin, kun
jälkikatsastuksessa tuli hylky halkaisijaltaan liian pienestä potkurin putkesta.
Toiset kilpailut ajettiin Englannin Stewartbyssä kaksi viikkoa Imatran kilpailujen jälkeen.
Ensimmäisessä kilpailussa aika-ajossa
ei parasta vauhtia saatu ja maalissa
kuudentena. Englannissa oli teknisiä
ongelmia myös matkassa, mutta toiseen kilpailuun asiat saatiin paremmin
kohdalleen ja tuloksena kolmas sija.
Finaalit ajettiin Liettuassa, siellä tulokset parempia taas kokonaisuudessaan.
Sijoitukset olivat kolmas ja toinen,
tällä noustiin MM pronssille toisena
vuotena peräkkäin. Moottoriurheiluun
monesti liittyvät tekniset ongelmat ja
kovat kilpakumppanit eivät mahdollistaneet mitalin kirkastamista.
EM-kilpailut Saksan Rendsburgissa
olivat omanlaisensa. Moninpaikoin
romurallia, eli hyvin erilainen kilpailu kuin MM-sarja oli ollut. Kilpailussa
ajettiin 4 erää ja jokaisessa sattui ja tapahtui. Viimeiseen erään lähtö onnistui erinomaisesti lainapotkurilla, erä
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Kimi Eskelinen #16 ensimmäinen kilpailukausi
Kaikki alkoi elokuussa 2016 Suomen
purjehdus ja veneilyn lajikokeilupäivänä, kun pääsin kokeilemaan kilpaveneellä ajoa. Ensin ajoin GT15 veneellä.
Ajo sillä sujui hyvin, joten pääsin ajamaan GT30 veneellä. Omaa venettä
hankkiessa ja kilpailukautta suunnitellessa meni paljon aikaa.
Veneen rakennusta
Vuoden vaihteen 2016 jälkeen saatiin
vihdoin runko hankittua. Päätimme
ostaa rungon, jossa on ”pientä laitettavaa”. Laitettavaa oli todellisuudessa
vähän enemmän, mutta se ei meitä
haitannut.
Ensin lähdettiin purkamaan rungosta
kaikki huonokuntoinen pois ja poistettiin maalit. Maaliskuun puolivälissä
venettä oltiin rakennettu jo jonkin verran. Monen mutkan kautta löydettiin
FiPa Racing. Parin viikon päästä siitä
käytiin Forssasta ostamassa moottori
ja melkeinpä kaikki veneen varusteet.
Kaupan päälle saatiin paljon vinkkejä
rakentamisen ja vähän ennakkoon ajamisen suhteen. Tiukan vääntämisen
jälkeen saatiin potkurikin mukaan.
Tästä meidän yhteistyö alkoikin.
Toukokuun toisella viikolla vene oli
runkovalmiina, maalattuna ja tekniikka melkein kokonaan asennettuna. Seuravaksi viikonlopuksi oli FiPa
Racingin kanssa sovittu tapaaminen
Forssan hallilla. Päivän aikana venettä
punnittiin, mittailtiin ja lisättiin tekniikkaa kiinni.
Vaikea alkukausi
Kauden aloituskisa ajettiin Imatralla
16. - 18.6., jossa ajettiin kaksi SM osakilpailua. Tiesimme, että nyt on paljon
pisteitä jaossa ja ei saisi epäonnistua.
Kisapaikalle saavuttiin torstai-iltana,
silloin oli todella hieno ilma ja saatiin
varikkopaikka järvinäkymällä.
Ensimmäinen osakilpailu meni kuitenkin teknisiä ongelmia ratkoessa eli
silloin ei päästy edes ajamaan radalle. Kisapäivän aamuun jäi liian paljon
valmisteluita ja moottori ei toiminut
kisapaikalla kunnolla.
Toisessa osakilpailussa pääsimme ajamaan kaksi kokonaista erää maaliin
asti. Jouduimme kuitenkin keskeyttämään kaksi muuta erää.
Kuivajärvi- ja Hirvensalmi Race
Heinäkuun alussa (8. - 9.7.) Kuivajärvellä Tammelassa päästiin ajamaan
ensimmäinen kunnon kilpailu. Ajettiin jokainen harjoitus onnistuneesti
ja jokaisessa erässä ajettiin maaliin
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asti, joka oli meillä tämän kilpailun ainoa tavoite. Kilpailusta saatiin paljon
kokemusta veneestä – ja ajamisesta.
Kilpailun jälkeen saatiin rakennettua
rata, jossa harjoitella ajoa.
Heinäkuun lopussa (29. – 30.7.) Hirvensalmella hyvä ajo jatkui! Kisaa varten saatiin kehitettyä tasapainopistettä
hieman paremmaksi. Ehdimme harjoitella myös ajoakin kohtuullisesti.
Ensimmäisen päivän aika-ajoissa ajettiin yhdeksänneksi. Ensimmäisessä
erässä ajoin maaliin kymmenentenä
ja lopuissa kolmessa yhdeksänneksi.
Kolmannessa ja neljännessä erässä
pääsin ihan toiseksi viimeisen veneen
perään. Pääsin melkein jo ohittamaan,
mutta muutaman ajovirheen takia se
ei onnistunut.
Race Päiväkumpu - kauden parasta ajoa
Kilpailuiden välissä ei ehditty käydä
testaamassa niin paljoa, kun oltiin
suunniteltu. Aikaa ei ollut juurikaan
testaamiselle kisojen välissä, koulun
alkamisen takia. Me panostimme laatuun emmekä määrään.
Kisapaikka Karjalohjalla oli hieno.

Lauantaiaamun harjoitukset menivät
hyvin ja kuljettaja tykkäsi radasta todella paljon. Aika-ajojen lämmittelykierros sujui lähes erinomaisesti.
Ensimmäiseen erään lähdettiin viimeiseltä paikalta ja tultiin maaliin
kahdeksantena. Toisessa erässä tuli
keskeytys polttoaineletkun irtoamisen takia. Kolmannessa ja neljännessä
erässä radalla ajo sujui jo todella hyvin. Lähdöt sujuivat paljon paremmin
kuin kauden alussa, mutta niissä on
vielä parantamista.
Lopuksi
Lopetimme testikauden lokakuun
puolivälissä ja aloimme suunnitella
seuraavaa kautta. Pitkin vuotta oltiin
saatu isompia ideoita, joita tullaan
rakentamaan veneeseen ennen seuraavaa kautta. Veneen uudistuksia
suunniteltiin lokakuussa 2017 yhdessä
Juha Fiskarin kanssa. Muokkauslistaa
oli paljon, joten työt aloitettiin hyvissä ajoin, jotta päästäisiin ajamaan heti
venemessujen 2018 jälkeen.
Keväällä 2018 tulee olemaan hienoa
nähdä, miten uudistettu vene toimii.

Kautta 2018 odotellessa.
Kausi 2017 oli ikimuistoinen. Kokemuksia- ja tietotaitoa tuli paljon koko
tiimille. Kuljettaja on jo kauan aikaa
halunnut aloittaa kilpaveneilyn ja nyt
sitä viimein päästiin asiaan. Kiitos siitä kuuluu kaikille sponsoreille:
Jack Marine Oy
R. R. Kainulainen Oy
Itä- Uudenmaan Ruoppaus Oy
Mainos- Zebra Oy
Kittex Oy
Teksti: Kimi Eskelinen
Kuvat: Team Eskelinen

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.

Swing perhevene/familjebåt

www.marino.ﬁ
09-272 1422
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Dragon Team 2017

Dragon Team 2017
Dragon Team osallistui kauden ensimmäiseen Offshore kisaan, Kalkkirannan Kievari Race kilpailuun neljällä
kalustolla. Kilpailut meni loistavasti.
Benjamin Vuorihovi (7) voitti ensiksi
TG-Special cupin osakilpailun minkä
jälkeen hän osallistui kartturinsa Filemon ”Fille” Sundbergin kanssa V60
luokkaan (J-5), jonka he voittivat suvereenisesti. Rolf Hägglund / Marko Keränen (Z-71) osallistuivat V150

luokan PM-lähtöön. He ajoivat myös
loistavasti ja saavuttivat PM-Hopeaa.
Tom & Samuli Vuorihovi (B-7) voittivat 3B luokan kilpailun.
Seuraavaksi oli vuorossa GT15 rataluokan MM-kilpailut Imatralla, joihin
osallistui 33 venekuntaa. Benjaminilla
oli teknisiä ongelmia mutta ajoi kuitenkin hienosti B-finaalin kolmanneksi, Fillen olleessa B-finaalin kahdeksas.
Ratakausi jatkui Tammelassa ensimmäisellä SM-osakilpailulla, Benjamin
voitti GT15 luokassa, voitettuaan suoraan 3 erää. Tom kisaili taas Norrkullassa TG-cupissa ja sijoittui neljänneksi.
Kausi jatkui Kotkan Offshore kisalla
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ja Tom & Samuli ajoivat ylivoimaisen
voiton 3B luokassa. Benjamin & Fille
voittivat myös V60 luokan, tiukan kisan jälkeen.
Hirvensalmella kisattin seuraavaksi
ja Benjamin saavutti kolmannen sijan
GT15 luokassa.
Ruotsin Öregrundissä ajettiin EM kilpailut 3B luokassa. Siihen otti osaa
Tom Vuorihovi jolla oli kartturina Rolf

Hägglund. He ajoivat loistavasti toisen
sijan ensimmäisessä osakilpailussa.
Toinen osakilpailu joka oli noin 65 merimailia, ajettin sateisessa ja vaihtelevassa tuulessa joka radan loppu osuudella muuttui myrskyksi. Pojat olivat
hienoisessa johdossa kun he tulivat

maalisuoraa pitkin ennen viimeistä
käännöstä maalia kohti. Juuri siinä
myrsky tuli vastaan, kun tultiin saarten suojasta Öregrundin aavalla osuudelle. Vajaa 200 metriä ennen maalia
(ja Euroopan Mestaruutta), aallokko
nosti veneen keulaa kohti taivasta ja
tuuli otti ohjaat veneestä ja käänsi
sen poikittain, josta vene sitten valitettavasti meni nurin. Pojat selvisivät
säihkähdyksellä ja venekin säilyi ehjänä mutta koneseen suolavesi vaikuttaa aina ikävästi. Siinä meni EM-kulta
mutta pojat olivat kuitenkin tyytyväisiä kilpailuun, koska oli ollut vaativa
kisa navigoinnin ja ajon suhteen mutta
siitä he selvisivät melkein maaliin. Kisat olivat tiukkoja ja mielenkiintoisia
ja he saavuttivat loppujen lopuksi viidennen sijan EM-kisoista.
Samaan aikaan Benjamin osallistui
Norrkulla loppetissa, TG cupin osakilpailuun ja sijoittui siinä loistavasti
Toiseksi!
Kotiin tultua oli seuraavana viikonloppuna Pellingin kisa vuorossa ja Tom
ahkeroi koko viikon jotta saisi kastuneen koneensa toimimaan kunnolla.
Siinä hän onnistuikin ja Samulin palattua jälleen kartturin paikalle, he
ajoivat ylivoimaisen voiton 3B luokassa. Benjaimn & Fille taistelivat jälleen
tiukan kisan Voittoon V60 luokassa.
Imatralla ajettin siitä seuraavana viikonloppuna kaksi viimeistä Off SMosakilpailua. Tomilla oli edelleen
ongelmia koneensa kanssa, mutta testiajot lupasivat hyvää. Tom & Samuli
tulivat johdossa ensimmäisen kierroksen jälkeen mutta sitten koneeseen valitettavasti tuli ongelmia ja he joutuivat keskeyttämään johdosta. Benjamin
& Fille ajoivat hienosti toiseksi, häviten tällä kertaa tiukan taiston, taisteluparilleen Aleksi & Jyrki Mäkinen.
Sijoitus varmisti jo Benjamin & Fille;
SM-Kultaa, mutta Tom & Samuli piti

päästä maaliin viimeisessä osakilpailussa varmistakseen kullan.
Tom & Samuli korjaili ja testasi konetta koko illan ja aamun ja tuntui jotta
se olisi saatu kuntoon, mutta valitettavasti sunnuntaina kisassa kone sanoi
taas itsensä irti ja he joutuivat taas keskeyttämään ensimmäisellä kierroksella. Sunnuntai ei ollut Dragon Teamin
päivä, sillä Benjamin & Fille joutuivat
tiukassa kisassa kolarin uhriksi, kun
vierellä ajannut vene sukelsi ja leikkasi
suoraan heidän kylkeen, sillä seura-

selvisi onneksi pienillä
vaurioilla kuten venekin. Hän sijoittui kisassa kolmannesi joka
varmisti hänellä SMHopeaa.
Fille yllätti
kaikki ja voitti kaksi
ensimmäistä erää, mutta valitettavasti rikituki hajosi kolmannessa
erässä. Hän sijoittui
kuitenkin kisassa loistavasti toiseksi!
Dragon Team osallistui kauden viimeiseen Ruotsin mestaruus-osakilpailuun, Östhammarissa lauantaina 7.10.
Kisapäivänä sattui onneksi olemaan
hyvä keli, pilvinen mutta tyyni keli,
pientä sadetta tuli kisojen viimeisissä
lähdöissä. Veneitä oli mukana peräti
90 venekuntaa joista Offshore veneitä reilut 70 ja rataveneitä vajaat 20.
Offshore luokat olivat jaettu neljään
eri lähtöryhmään jotka ajoivat eri ai-

ta loistavalla ajolla he poimivat vene
veneen perään ja olivat loistavasti Neljäntenä maalissa! Mainittakoon että
he ajoivat Benjaminin SM-potkurilla
ja että seuravene ei ole aivan huippu
vauhtinen vene, mutta pojat näyttivät
mihin sillä pystyy heidän loistavilla
taidoilla.
Heti maaliin tultua Benjamin hyppäsi 3X luokan veneeseen jossa hän sai
navigoida huomattavasti kovemmassa
vauhdissa, Linus Hjältelle, Deflector /
Mercury 200 (X-94) todella tiukassa
kisassa jossa he ajoivat koko kilpailun ajan tiukan kisan Jesper Zanderin
kanssa kakkospaikasta, mutta valitettavasti he eivät päässeet ohi, mutta
olivat maalissa kuitenkin hienosti Kolmantena! Hävittyään kakkossijan vain
muutamalla sekunnilla.
Kauden mitalit:
Tom & Samuli 3B, SM-Pronssi
Benjamin & Fille V60, SM-Kultaa
Rolf & Marko V150, PM-Hopeaa sekä
Benjamin GT15 SM-Hopeaa.
Lisäksi Dragon Team (Benjamin &
Tom) sai Pronssia TG-Special Cupissa
ja Benjamin sijoittui kuljettaja kohtaisesti TG-Special Cupin Neljänneksi
(koska ei voinut osallistua kaikkiin kilpailuihin)
Dragon Team haluaa vielä Kiittää
kaikkia yhteistyökumppaneitaan sekä
tukijoitaan!

uksella että koko kylki repeytyi auki.
Pojat ajoivat kuitenkin rohkeasti ja viisaasti, satamaan päin, johon oli noin 7
kilometrin matka, repeytyneellä kyljellä. Juuri ajettuaan sataman allonmurtajan sisäpuolelle, pala kyljestä irtosi
ja meni potkuriin, mikä johti siihen
että vene meni saman tien pois plaanista ja upposi pohjaan muutamassa
sekunnissa. Pojat selvisivät uintireissulla ja kalustokin saatiin promu-nosturin avulla nostettu ylös. Mekaanikkomme Niklas ” Musse” Sundbergin
kanssa saatiin pitkän illan päätteksi
kone huolettu ja käymään Imatran illassa ja päästiin pitkälle kotimatkalle,
molemmat kalustot mukana.
Kauden rata päätös-kilpailu ajettiin
Karjalohjalla. Benjamin (5) ja Fille
(57) ajoivat taas molemmat loistavasti
(eri veneessä) GT15 luokassa. Benjaminilla jatkui huono tuuri kun hänen
päälle ajettiin viimeisessä erässä (rataluokissa ajetaan 4 erää josta 3 parasta
lasketaan lopputulokseen). Benjamin

kaan. Tästä syystä Benjamin pystyi
osallistumaan kahteen eri luokkaan.

Teksti: Dragon Team
Kuvat: Eero Scherman, Pickla.se
Lauri Lampén, Jaije

Tom & Samuli Vuorihovi (B-7) osallistuivat 3B luokassa, jossa he hienolla
ajolla sijoittuivat tiukassa kisassa Toiseksi!
Benjamin Vuorihovin veneen hajottua
Imatran kisassa, hän sai mahdollisuuden toimia kartturina kahdessa Ruotsalaisten veneessä, niin tutussa V60,
kuin huomattavasti isommassa 3X
luokassa.
V60 luokassa Benjamin oli tuttavansa
Jens Holmenin kartturina, RBR-veneseuran
Griffon / Mercury 60,
veneessä ( J-216), He
saivat huonon lähdön
kun eivät saaneet venettä lähdössä heti
plaaniin ja jäivät reilusti muiden perään
kahdeksanneksi, mut7 KILPAVENEILY

Menneet ajat

Kuva on vuodelta 1987 otettu kotipihalta Kärrbyssä. Hassel TG Special
veneensä edessä. Etukannella on
palkintoja hänen palkintokokoelmastaan.
Carl-Johan Hasselin kilpaura oli
hyvin pitkä ja hän on kilpaillut monessa eri kilpaluokassa. Hän on syntynyt
16.05.1962 Kärrbyssä ja on suorittanut maatalousteknikon loppututkinnon. Kilpailemisen lisäksi hän on rakentanut omia kilpaveneitä, toiminut
mekaanikkona monessa kilpavenekunnassa ja toimii nykyisin omana
yrittäjänä venealalla.
Hän liittyi vuonna 1985 Guarana Motorsällskapetiin. Hän aloitti kilpailemisensa luokassa TG Special missä moottoritehot olivat 20 hv. Tässä luokassa
hän kilpaili vuosina 1985-1987. Tämän
jälkeen hän siirtyi luokkaan F5 missä
hän kilpaili 3 vuotta.
Vuosina 1990-1995 hän kilpaili luokassa F4. Luokka F4 oli hyvin suosittu
kilpaluokka Suomessa. Porvoo-Sipoo
alueella oli kymmeniä kilpakuskeja
mukana tässä SM luokassa. Viimeiset
kilpavuodet Hassel kilpaili Swing veneiden kyläkilpailuissa. Hyvin harvalla
suomalaisella venekilpailijalla on takanaan näin pitkä ja hieno kilpaura kun
Carl-Johan Hasselilla.

Esittelyvuorossa Carl-Johan Hassel

Hän on hyvällä menestyksellä
ottanut
osaa moneen kilpailuun hyvin pitkän ajan
aikana. Hän voitti
Kyyvesi-cup kilpailut
1986 ja 1987 luokassa
TG Special. SM sarjassa F4 hän oli kolmas vuonna 1992 ja
vuonna 1994 hän oli
toinen. MM kilpailuissa Jyväskylässä hän
Kuva on Iisalmen F4 kilpailuista vuonna 1992. Hasseoli samassa luokassa
lin veneen takana lähtölaiturilla ovat mekaanikko Kaj
kuudes. Vuonna 1994
Jansson ja apumekaanikko Mikael Lindman.
hän oli Helsinki-Dipoli kilpailussa F4 luokassa kolmas. Hän vaihtoi koneen suuttimet ja kone alotti innokkaasti osaa Swing kilpailui- koi toimia mainiosti kilpailussa. Hän
hin ja lopetti kilpailemisensa vuonna muistaa myös hyvin nurinajot Naanta2010.
lissa, Jyväskylässä ja Ristiinassa.
Hän on itse rakentanut omaan kilpakäyttöön kaksi F5 venettä. Hänen
isänsä rakensi myös puuveneitä myytäväksi. Hänen venefirma toimii edelleen Kärrbyssä samoissa tiloissa missä
hänen isänsä aloitti venevalmistuksen.
Hänen parhaat kilpakaverit olivat
Frank Johansson, Dag Karlsson, Roger
Lönnberg ja Anders Forsström. Hän on
toiminut mekaanikkona venekunnissa:
Roger Lönnberg F4, Mikki Forss F2 ja
Jesper Forss F1.
Hassel muistaa hyvin Dipoli kilpailun
vuonna 1994. Hänen rouvansa synnytti kaksi päivää aikaisemmin pojan.
Hän olisi pitänyt viedä rouvan ja pojan
kotiin synnytyslaitokselta mutta lähti
kuitenkin Dipoli kilpailuun. Sinä päivänä satoi kovasti ja vene ei tahtonut
käydä kunnolla harjoituksissa. Hän

Hassel toimii tänäpäivänä venealan
yrittäjänä Kärrbyssä. Hänen omistamassa firmassa Outboard Service Hassel Oy/Ab on 3 työntekijää. Firma suorittaa veneiden korjauksia ja huoltoa.
Hän on Yamaha perämoottoreiden valtuutettu takuukorjaaja. Lisäksi firma
nostaa vuosittain 100 venettä talvisäilöön ja huoltaa moottorit ja maalaa tarvittaessa veneiden pohjat. Firman alueella on iso korjaamo, 250 neliömetriä
ja isoja talvisäilytyshalleja. Työn ohella
Hasselilla on useita harrastuksia joista mainittakoon pitkänmatkanhiihto,
metsästys ja moottoriurheilu.
Teksti: Olli Lampinen
Kuvat: Hassel arkisto

Kuva työn alla olevasta F5 veneestä. Hän rakensi yhteen- Hassel kilpailussa Helsinki GP vuonna 1994 luokassa F4.
sä 2 kpl F5 venettä omaan kilpakäyttöön. Kuva on vuo- Kilpailu oli SM-osakilpailu. Luokassa F-4 moottoritehot olidelta 1986. Moottoritehot veneissä F5 olivat 40 hv.
vat 70hv.
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Max Blomberg, GT30 MM kilpailu Puolan Torunissa
neet odottaa että joki oli muokkaantunut niin että järjestäjät joutuivat lähes
puolittamaan radan leveyttä suunnitellusta. Harjoituksissa nähtiinkin
muutama kilpailija joka ajoi radan liian leveäksi ja saivat ”maistaa” jokipohjaa. Radan kaksi suoraa olivat todella
pitkiä kun toiset 2 olivat erittäin lyhyitä. Kyseessä oli lähestulkoon 2-piste
rata jossa lähtö tapahtui viistosti vastavirtaan. Kaiken kaikkiaan haastava
ja uusi ratatyyppi meille.

Matkaan lähdettiin keskiviikko aamuna Helsingistä autolautalla kohti Tallinnaa ja ajettiin n. 500 km siitä etelään kohti Puolaa. Olimme päättänet
jo etukäteen että siirtymiset hoidetaan
valoisaan aikaan ja illallista syötiin jo 7
aikoihin jossain kohtaa Liettuaa ”Bungalov/Spa” tyyppisessä Motellissa.
Seuraavana aamuna matka jatkui Kaunaksen kautta kohti Puolan rajaa. Rajaylityksen jälkeen kaupungit Grajewo,
Łomża, Ostrołęka ja Ciechanów jäivät
pikku hiljaa taaksemme. Olimme valinneet hiukan pidemmän reitin joka
oli pääosin hyvässä kunnossa. Kylien
ja kaupunkien läpi ajettaessa sai toki
olla tarkkana ja välillä väistellä reikiä
kadussa. Ajokeli oli hyvä, paitsi että
Łomżan ja Ostrołękan välillä oli pakko
pysähtyä tien sivuun kun todella raju
ukkoskuuro iski reitillemme. Vettä tuli
todella paljon ja tuulenpuuskat heitti
isoja puunoksia ja muuta roinaa tielle.
Reitti Puolan läpi kesti hiukan pidempään kun oli suunniteltu. Tämä johtui
pääosin siitä että tie kulki lukuisten
kylien ja paikkakuntien läpi missä nopeutta piti pudottaa. Myös runsas rekkaliikenne ja pari isompaa tietyömaata

hidasti paikoin vauhtia. Saavuimme
kuitenkin vajaan 700 km päiväetapin
jälkeen Toruń;iin ja majapaikalle torstai illalla vain pari tuntia suunniteltua
myöhemmin.
Toruń on kaupunki Pohjois-Puolassa,
Warszawan ja Gdanskin välillä jonka väkiluku on noin 200t. Kaupunki
kuuluu Puolan vanhimpiin ja sen keskiaikainen vanhankaupungin osa on
historiallisesti hyvin säilynyt. Hienoja vanhoja rakennuksia löytyy 12001300 luvulta lähtien ihmeteltäväksi.
Valmistelut kisaa varten oli tehty koko
kauden ajan. Tiesimme jo 2016 kauden perusteella, että huippunopeutta
on saatava lisää jotta pärjäisi MM-tasolla varsinkin nopeilla radoilla. Kotona ajettiinkin runsaasti ”pitkän radan”
potkuritestejä Puolan kisaa silmällä
pitäen. Myös kalusto päivitettiin sekä
käytiin läpi huolellisesti ja mukaan pakattiin kaikkea tarpeellista ja tarpeetonta.
Etukäteen oli tiedossa että Veiksel
joen vesi virtaa melko voimakkaasti
ja että kaupungin puoleinen seinämä
palauttaa aallot radalle. Emme osan-

Aika-ajot. Max oli ensimmäisten joukossa radalla ajamassa nopeita kierroksia ja yritti parhaansa mukaan
saada hyviä aikoja aikaiseksi ennen
muita. Valitettavasti järjestäjät eivät
olleet laitteistonsa kanssa vielä tässä
vaiheessa ajan tasalla ja varsinainen
ajanotto käynnistyi vasta noin parikymmentä minuuttia myöhemmin.
Järjestelyt jätti muutenkin toivomisen
varaa aikataulujen suhteen ja kisapäivät venyivät pitkiksi. Aika-ajojen nopein kuljettaja oli Latvian Maximilian
Tuckhovs ajalla 1:13.10 ja toisena oli
Eestin Stefan Arand, 1:13.55. Max oli
neljäs samalla ajalla, 1:13.60, Eestin
Aivar Kommisaarin kanssa. Session
neljä nopeinta olivat siis 0,5 sekunnin
sisällä ja niistä 3 oli sadasosan sisällä,
varsin tasaväkistä.
Ensimmäinen lähtö tapahtui mallikkaasti ja heti ensimmäisen kierroksen
aikana Max nousi kolmannelle sijalle
ja taisteli pariin otteeseen jopa kakkospaikasta. Erän voitti Maximilian
Tuckhovs ja toiseksi tuli Stefan Arand.
Toisen erän lähtötilanteessa keskittyminen herpaantui ja Max pyöritti vahingossa starttimoottoria punavalojen
aikana. Tästä seurasi hänelle rangaistuksena 1 kierros lisää erän lopputuloksiin joka pudotti hänet 11 sijaan.
Todella harmittavaa takaisku muuten
hyvälle kisapäivälle. Muilta osin erä
meni hienosti ja Max roikkui hienosti Maximilianin ja Stefanin vauhdissa
mukana.
Sunnuntai ja kilpailun kolmas erä
koitti. Sää oli edelleen kesäisen lämmin ja aurinkoinen mutta nyt tuuli oli
voimistunut ja olosuhteet näin hiukan haastavammat. Paikalliset kuskit
jopa hiukan tuskailivat tuulen kanssa
harjoituksissa. Me teimme pientä hienosäätöä veneen balanssiin, lähinnä
tuon huonon lähtöpaikan (11) takia ja
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tasimme hienoon vanhaan
kaupunkiin illalliselle.
Seuraavana aamuna paluumatka halki Puolan
kylien ja peltomaisemien
taittui mukavasti ja ilman
suurempia yllätyksiä. Yövyimme Liettuan puolella
tasokkaasti vanhassa kartanossa. Seuraavana päivänä
ajettiin rauhallisesti kohti
Tallinnaa ja tutustuimme
mm. Riianlahden hienoihin hiekkarantoihin.

Max:ia tuuli ei haitannut treeneissä.
Lähtöstrategiana sovittiin että mennään yksinkertaisesti ”rohkeasti ja
All In, eli täydellä riskillä” jotta Max
nousisi erässä mahdollisimman korkealle sijoitukselle. Lähtö osoittautui
todella onnistuneeksi ja ensimmäisen puolen kierroksen aikana Max oli
noussut sijalle 7, kun kärjessä Eestin
Aivar Kommisaar kaatoi veneensä
näyttävästi vastatuulessa. Uusintalähtö tapahtui paikalta 6 (Aivar poissa) ja
taas Max sai erittäin onnistuneen lähdön ja nousi heti toiseksi lähtösuoran
päässä. Tämän erän aikana Max pystyi
jopa haastamaan Stefania joka lopulta
voitti erän 1,5 sekunnin erolla Max:iin.
Tämä uusintalähtö oli ratkaiseva tekijä
ja mahdollisti Max:in paluun takaisin
kärkitaisteluun.

takia. Uusintalähdössä Max ja Stefan
taistelivat kärkipaikasta lähes koko
erän ajan ja lopulta Stefan vei voiton.
Maximilian oli kolmas.
Kokonaistuloksissa Max oli kolmas,
Maximilian Tuckovs toinen ja Stefan
Arand voitti.
MM-pronssi oli lopulta erittäin hieno
saavutus ottaen huomioon tilanne lauantain toisen erän jälkeen. Juhlallisten
palkintoseremonioiden jälkeen suun-

Aikataulumme oli tarkoituksella tehty väljäksi jotta
ehdimme nähdä ja kokea
muutakin kun kisavarikkoa. Vaikka
matkamittariin kertyi n. 2300 km niin
liikenne sujui hyvin, ihmiset olivat mukavia, ruoka oli hyvää ja paikallinen hintataso oli miellyttävä. Kaiken kaikkiaan
onnistunut reissu.
Teksti ja kuvat: MaxRacing

Viimeinen erä koitti iltapäivällä ja lähtö tapahtui paikalta 2. Taas lähtö onnistui loistavasti ja tällä kertaa Max
nousi johtoon hetkeksi kunnes erä
keskeytettiin kanssakilpailijan kaadon
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Kaverikilpaa savolaisittain
Mikkelin satamassa käy vilske. Rannalla on trailerilla pari vanhaa kilpakattia ja yksirunkoinen GT. Miehet
availevat liinoja ja heittävät tarinaa. Ei
aikaakaan kun paikalle ilmestyy uteliaita. ”Paljonko kulkee” on se yleisin
kysymys. ”Tää on Vene” on se yleinen
toteamus katsojilta. Joku kypsään
ikään ehtinyt herrasmies kertoo ”olleensa kartturina silloin kun katit tuli.”
Tarinaa riittää siihen asti kun kypärät
painetaan päähän ja 747 alkaa tuoksua. Mikkelin vauhtiveneilijät ovat
lähdössä. Joku on menossa testaamaan jotain uutta osaa, toinen tekemään ”enkkaa” tai ajamaan ihan vaan
kavereiden kanssa.
Etelä-Savossa sijaitseva Mikkeli kuuluu historiallisesti merkittäviin Suomalaisiin kilpaveneilypaikkakuntiin.
60-luvulla ajettiin ratakilpailuja Mikkelin keskustan tuntumassa Kaihunlahdella. Sinne piti kaikkien kynnelle
kykenevien päästä katsomaan kuka on
se nopein… (Edu). Myöhemmin ajot
siiryivät Mikkelin Pitkäjärvelle. Lopulta seudun kilpailut siirtyivät Ristiinan
kautta Hirvensalmelle, jossa vieläkin
ajetaan rataveneiden kilpailuja.
Matkavenekilpailut tulivat Mikkeliin
70-luvun alussa, kun Suur-Saimaan
venekilpailuiden etappina oli Annilanselän pohjoispäässä sijaitseva Kirkonvarkauden silta. Siltaa edeltävä
Annilanselkä on siis ollut tuttu paikka kilpaveneilijöiden keskuudessa jo
mustavalkotelevisioiden aikaan. Paras
paikka seurata kilpailuja oli Annilanselän eteläpäässä oleva Surmansalmi.
Siinä moni kuski sai panna parastaan.
Mikkelin lähellä Haukivuorella Kapustansalmi sekä Kangasniemellä
Lokkamaja & Lajunpohja, ovat olleet
nopeuskilpailun ”Area 51:ä”, joissa

virallisten luokkien ajajat ajoivat osittain salaa veneilyliitolta. Kyse oli villeistä kyläkilpailuista, joista on ollut
Suomalaiseen kilpavenehistoriaan pysyvät jäljet.
Mikkeli, Annilanselkä, vesiformulat ja 2010-luku
Hiljalleen kasvanut vauhtiveneilyporukka elää ja kukoistaa Etelä-Savon
Mikkelissä. Kukaan ei tarkkaan muista miten tämä sakki syntyi, mutta nyt
Annilanselän vettä rikkoo kymmenisen vauhtivenettä. Keväällä autetaan
kaveria suunsoittamisella, kesällä nauretaan kilpaa konerikoille ja syksyllä
uhotaan seuraavan kesän nopeuksilla.
Muutama viisas laittaa talvella kaluston kuntoon, lopuilla kevään kiireille
on tekosyynä lämpimän tilan puute.
Porukkaan mahtuu aikalailla värikästä
sakkia, mutta ukkoja yhdistää se, että
jokainen on rakentanut tai kunnostanut kalustonsa itse. Talvella haalitaan
osia sieltä täältä ja toisiltakin. Välillä tehdään hankintoja toisen nenän

edestä. Yleensä tiedetään kaikki asiat
paremmin kuin muut. Talvella samaa
porukkaa kokoontuu vaarallisempien
lajien pariin. Vuoden 2017 kiekkokauden lopussa taisi joka toisella olla jonkin asteisia vammoja. Jos illalla ei ole
tekemistä, voi aina laittaa provosoivan
WA-viestin ja väittely on valmis. Tai
sitten voi vaan ottaa popparit esiin ja
seurata toisten väittelyä.
Mikkelin Vauhtiveneilijöitten uusin
merkkivene taitaa olla 80-luvulta ja
uusin moottori 90-luvulta, joten välineurheilijoiksi ei Mikkelin vauhtiveneilijöitä voi syyttää. Laivastoon
kuuluu 5kpl Argoja, joista erityismaininnan saa Argo Cat 15, joka on 90hv
Yamahalla kirinyt lähelle 80-solmun
rajaa. Eikä se edes ole nopein vene.
On myös historiallisia kilpureita, Bella
Moskiito, TG-Special, Venjan ja onpa
lumisateessa ajettu myös vanhalla
Formula 4:lla. Lisäksi joku kahjo yrittää roikkua mukana vanhalla Brittisportilla. Historiallisten veneiden vastapainona on uunituore omavalmiste,
joka toki ulkomuodolta ja ominaisuuksiltaan sopii historiikkien joukkoon.
Kaudelle 2018 on taas luvassa ”uutta”
kalustoa.
Mikkelin eteläpuolinen Saimaa on kapea ja reittimäinen. Satamasta lähtiessä on pari kilometriä syheröä kunnes
alkaa noin kolme kilometriä pitkä Annilanselkä. Siitä vesistö jatkuu samanmittaisin pienin pätkin muutaman
kymmenen kilometriä. Järvialtaiden
välissä on kolme nopeusrajoitusaluetta. Venettä säätäessä ei jaksa juurikaan
Annilaa pidemmälle lähteä, joten siksi
siitä on tullut porukan oma ”kotiselkä”.
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Tästähän jopa paikallislehden yleisöosastollakin osattiin mainita. ”Vesiformuloiden” ajoihin olisi puututtava,
sillä seurauksella poliisit olivat kerran
satamassa vastassa. Poliisit kyselivät
kiinnostuneena, kenen vene oli nopein
ja kuinka kovaa se menee. Kerroimme
poliiseille, että olemme vuosia odottaneet, milloin tämä päivä koittaa. Kuulemma seuraavaakin kertaa saadaan
odottaa ainakin yhtä kauan. Toivottelivat tuon jälkeen hyvät ja turvalliset
jatkot ajoille. Onneksi Annilanselän
asukkaat ovat muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta vesiurheilumyönteisiä.

taisiin koko kalusto. Tosin kalustoa on
enemmän kuin kuskeja. Porukkamme
tulee osallistumaan muihinkin vauhdikkaisiin veneilytapahtumiin. Tällä
porukalla on ylipäätään kiinnostusta
kokoontumisajoihin, joiden ei tarvitse
olla liian virallisia.

Hyvää ja veneilyrikasta kesää 2018
kaikille. ”Annilanselänajajat” alias
Mikkelin Vauhtiveneilijät.
Teksti: Valtteri Pihlström
Kuvat: Ami Asikainen, Suvi Nieminen ja Valtteri Pihlström

Vierivä kivi ei sammaloidu, vaikka porukan vanhimmat ovat jo ikävuosien
perusteella fossiileja.
Porukan historiikkiveneilijä on jo
viitenä vuotena järjestänyt Haukivuorelle historiikkiveneiden kokoontumisajot. Olemme olleet porukalla
ajoissa mukana. Tapahtuma sijoittuu
Kapustansalmen läheisyyteen, jossa
oli parhaimpina kilpavuosina yli tuhatpäinen yleisö. Katsojia on riittänyt
kokoontumisajoihin ihan mukavasti.
2016 Mikkeliläiset pääsivät isosti
mukaan Peurungan F2 ratavenekilpailuihin, jonne pyydettiin ajamaan
näytösajoa. Tuolloin Vahvistusta tuli
myös muualta Suomesta. Kalustona
oli Suomen kilpavenehistorian ensimmäisiä katamaraaneja. Peurunkaan
lähti myös muutama Argo, TG-Special
ja löytyipä mukaan vanha F4-formulakin.
Vuodesta 2017 lähtien Mikkelin Vauhtiveneilijät ovat ajaneet Ristiina Boat
Race Memorial reitin. 2018 ajot pidetään 29.heinäkuuta. Sinne ovat kaikki
vauhtiveneilijät tervetulleita.
Haaveena meillä on ajot, jonne saa-
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Mikael Warelius viisinkertainen
Marino Swing Cupin voittaja
Marino Swing Cup 2017 päättyi Mikael Wareliuksen voittoon, 10 vuotta
on tuonut hänelle viisi Cupin voittoa.
Mikke on ollut mukana perustamassa
Marino Swing Cuppia ja myös osallistunut joka vuosi sarjaan. Mikke on
ollut myös aktiivinen järjestely ja tiedotuspuolella.
Siirtyykö mestari sivuun 10 vuoden
jälkeen? Siltä nyt näyttää, aikansa kutakin sanoi Mikke, mutta ”voi olla että
teen pistokokeen johonkin kisaan” jotta tuntuma säilyy. Sipoossa kun asuu
ja mikäli vene on vielä tallissa niin
houkutus voi olla ylivoimainen. Järjestely asioissa Mikke tullaan näkemään
myös jatkossa.
Marino Swing Cup on osallistuja määriltään Suomen suurin kilpaveneily
sarja, vuosittain sarjaan on osallistunut 10-15 teamiä, näistä yli puolet ovat
yhä mukana, tämä kertoo sarjan suosiosta.
10 vuodessa on kehitystä tapahtunut
huimasti, veneet kulkivat alussa n.3539 solmua, tänä päivänä nopeimmat
kulkevat 45-47 solmua. Hieman vaikean alkutaipaleen jälkeen saatiin porukalla aikaiseksi helpot ja yksinkertaiset säännöt ja siitä saakka sarja on
kehittynyt suotuisasti. Yhteishenki on
myös poikkeuksellisen hyvä.
Tänä päivänä Swing Cup vene on joko
erikoivalmistettu Marinon tehtaalla,
tai sitten rankasti modifioitu kuskien omissa talleissa, sääntöhän antaa
myöten myös veneisiin kohdistuvia
parannuksia.
Marino Swing Cupin kustannus on
myös pysynyt kohtuullisena, siitä
suuri kiitos kuuluu Oy Marino Ab;n
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porukalle, veneitä saa tilattua erikoishinnalla ja omilla toivomuksilla, tämä
näkyy myös sarjassa jossa suurin osa
on jo uusia veneitä.
Kuten veneissä todettiin, suuri kiitos
kuuluu myös Tohatsun maahantuojalle Sumekolle Oy;lle joka on tukenut
kilpailijoita edullisilla hinnoilla ja ennen kaikkea hyvällä moottori ja varaosien saatavuudella.
Moottoripuolella on tapahtunut paljon, aluksi suurin osa ajoivat Yamahalla, tämä oli luonnollinen vaihtoehto
koska konekanta oli suuri ja se tarjosi
erittäin hyvän lähtökohdan, vuosien saatossa mukaan tulivat Tohatsut,
sääntömuutoksien jälkeen Selva T400
koneet, myöhemmin myös 500 kuutioiset Selvat. Kun nyt katsomme tuloksia voimme todeta että Tohatsu on
pitänyt parhaiten pintansa ja sillä on
putsattu pöytä useammin kuin muilla
merkeillä, mutta lujaa kulkevat myös
Selvat.
Kausi 2018
Ensi kaudelle on tulossa ainakin yksi
täysin uusi vene ja kuljettaja, hän sai
kipinän kauden viimeisessä Nylund
Boat Race kisassa joka ajettiin syyskuussa Tammisaaressa, mies on myös
samalta paikkakunnalta, joten toivotamme hänet tervetulleeksi ensi kaudelle.
Näillä näkymin kausi 2018 starttaa
perinteisesti Sipoossa Kalkkirannan
Offshore kisan yhteydessä kesäkuun
alussa, lopullinen kilpailukalenteri
on vielä auki. Kaudella 2017 ajettiin
yhteensä 9 kilpailua jossa oli jaossa
täydet pisteet, mukana oli yhteensä 12
Teamiä, monien mielestä mennyt kau-

si oli jo melko rankka ja lomia ei juuri
keritty viettämään, joten odotettavissa
on muutoksia.
Marino Swing Cupin 2017 lopputulokset ja pisteet
1. #44 Mikael Warelius 94
2. #29 Charlie Estlander 80
3. #36 Johan Wahlman 69
4. #2 Fredrik Fazer
67
5. #10 Max Malmberg 64
6. #30 Victor Strandell 59
7. #99 Ted Sandström 36
8. #63 Andy Söderling 35
9. #3 Kaffe Karlsson
32
10. #22 Oscar Schalin 24
11. #69 Mikael Ståhl
6
12. #24 Olle Martin
0
Teksti: Bo Warelius
Kuvat: Mats J Arlander

GRT Racing Team
# 36 Mats Lundmark
SSS, Svartbäck Segelsällskap rf

mäisessä erässä olin 2 ja toisessa erässä 3 mutta sitten kolmannessa erässä
startti ei onnistunut ja liika yrittäminen kostautui poijulla spinnaamiseen
ja neljännessä erässä ympäriajoon samalla poijulla. Mitään ei saa ilmaiseksi
ja harjoittelu tuo varmuutta ja tulosta
joten näillä mennään ensi kauteen.
Nyt kun talvi toivottavasti on tulollaan
ja Vene-18 messut lähellä, ajatukset
ovat jo miten veneen ominaisuuksia
saa vielä paremmiksi ensi kaudelle ja
tuoko sääntömuutokset jotain uutta.
Kun kaikki asiat saadaan kohdalleen,
niin edelleen tähtäimessä on GT30
MM kisat joka on se tavoitteellinen
piste i:n päälle.

TG Special Cup voittaja 2017
Toinen TG Special Cupin voitto peräkkäisinä vuosina on ollut hieno saavutus mutta kaikella on aikansa ja nyt
olen saanut haasteen siirtyä TG Special Cupin vetäjäksi Jan Bergströmin
jälkeen. Olemme keskustelleet luokan
avaamisesta niin että kaikki kilpaveneet, myös GT 15 saataisi mukaan ja
Cupista vielä näyttävämpi.

Hauskaa oli myös Tomi Huuhkan navigaattorina V-60 offshore luokassa
joka toi SM 3 sijan minulle ja Tomille
SM 2 sijan. Offshore kilpaileminen on
erilaista ja tuo varmuutta kelikisojen
ajamiseen ratapuolella. Harmi että
kaikki SM ratakisat ajetaan järvillä jos-

sa keli harvoin on sama kun merellä.
Näihin ajatuksiin kohti seuraavaa
kautta ja toivottavasti saadaan uusia
moottorivenekilpailijoita mukaan.
Iso kiitos Jussi Niemi, Toffe Eriksson,
Svartbäck Segelsällskap rf ja kaikille
tukijoille.
GRT Racing Team		
Mats Lundmark
Kuvat: Mats J Arlander, Mika Hurri,
Dick Lundmark, Frese

GT 30 luokan testiajo ja harjoittelu on
vienyt paljon aikaa kesästä ja olemme päässeet eteenpäin tavoitteessamme askel askeleelta. Tähtäimessä oli
päästä tänä kautena kolmen parhaan
joukkoon mutta kolmen kärki on ollut
nopea ja vasta kahdessa viimeisessä kisassa vauhti ja rutiini alkoi löytyä josta
molemmista kisoista 4 sija. Viimeisessä kilpailussa Karjalohjalla aikaajo
meni nappiin ja olin toinen 1/100 sekuntia ensimmäistä hitaampi. Ensim-
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FILIPIN
MM-vauhti alkaa
olla kohdallaan
F1-kilpaveneilykausi 2017
koostui kuudesta osakilpailusta Euroopassa, Aasiassa
ja Lähi-idässä. Filip Romsin
kausi oli vaihteleva ja ajoittain epäonninenkin, mutta kauden loppua kohden
tuli todistettua, että kaiken
toimiessa vauhti riittää aivan kärkisijoille asti.
Portimao, Portugali 22.–23.4.
Avauskisa Portugalissa oli ongelmallinen sekä
sään, että tekniikan osalta. Kova tuuli haittasi kilpailua joten formaatti typistettiin yksipäiväiseksi. Sekä aika-ajot että Grand Prix ajettiin
sunnuntaina. Kolmiosainen aika-ajo korvattiin
yhdellä yhdistetyllä harjoituksella ja aika-ajolla,
jonka aikana kaikki veneet saivat ajaa niin paljon kuin ehtivät. Session tuloksena oli 14:nneksi
nopein kierrosaika.
Aika-ajojen jälkeen järjestykseen tuli muutoksia, joiden myötä Filipin lähtöpaikka oli kahdestoista. Tämän sijoituksen Filip myös onnistui säilyttämään startissa, jonka jälkeen alkoi
nousu ylemmille sijoille. Seitsemän kierroksen
jälkeen Filip oli noussut 10. sijalle, eli ensimmäiselle MM-pistesijalle. Yhdennellätoista kierroksella Filip oli jo seitsemäs, kaksinkertaisen
maailmanmestarin Alex Carellan jahtaamana.
Hienosti alkanut kilpailu kääntyi huonompaan vähän ennen kilpailun puoltaväliä, kun
veneen ohjaamoon asennettu tv-ryhmän kamera irtosi pudoten tappokatkaisijan päälle. Polttoaineen syöttö ehti katketa hetkellisesti, mikä johti
lyhyeen pysähdykseen sekä moottorin vaurioitu-

miseen. Filip sai moottorin käyntiin, mutta aivan
perässä ajanut Carella pääsi kuittaamaan seitsemännen sijan. Vaurioituneen koneen tehon
puuttuminen pakotti Filipin keskeyttämään. Kilpailun aikana ajettavien nopeimpien kierrosten
Fast Lap-taulukossa Filip sijoittui viidenneksi, mikä todistaa että vauhti ja ajaminen olivat kohdillaan keskeytykseen asti.
Evian, Ranska 1.–2.7.
Kesäinen Ranska oli tuuliltaan haastava F1veneille. Kuten Portimaossa, myös Evianissa
aika-ajot siirrettiin sunnuntaille ja lyhennettiin
yksiosaiseksi. Tulos oli 10. lähtöpaikka, 1,41
sekuntia paalupaikan ottanutta Alex Carellaa
hitaampana.
Lähdössä Filip menetti pari sijaa ja ajoi kymmenisen kierrosta kilpaa kahdennellatoista sijalla. Kilpailua oli ajettu noin neljäsosa, kun
australialainen kilpakumppani Grant Trask ajoi
veneensä ympäri aiheuttaen radalle keltaiset liput, joiden aikana veneet kasattiin nippuun.
Uusintalähdön jälkeen Filip onnistui nousemaan kaksi pykälää jo pistesijalle, mutta moottori alkoi menettää tehoaan. Ensin meno oli tah-

maista poijuilta lähdettäessä, lopulta vauhti oli
kateissa myös radan suorilla. Ei ollut järkeä jatkaa ja rikkoa moottoria, joten Filip ajoi varikolle
ja keskeytti kilpailun.
Harbin, Kiina 12.–13.8.
Vaikean kauden aloituksen jälkeen oli helpottavaa todeta että pahimmat ongelmat hellittivät
siirryttyämme Euroopasta Aasiaan. Alkukaudella vaivannut polttoainejärjestelmän vika saatiin
paikannettua ja korjattua ennen ajojen alkua.
Keliolosuhteet eivät piinanneet Harbinin
GP:tä, vaan kilpailu vietiin läpi normaalisti.
Aika-ajon toisessa osiossa Filip ajoi 10. nopeimman ajan, häviämällä nopeimmalle vain
0,72 sekuntia. Osakilpailun lähtöön valikoitui
9. paikka, kun edelle sijoittunut tallikaveri Sami
Seliö sai lähtöruuturangaistuksen, vaihdettuaan
veneensä ja koneensa aika-ajoissa sattuneen
ympäriajon jälkeen.
Filipin vene irtosi lähdössä laiturista hyvin,
mutta lähtösuoran puolessa välissä oli ahdasta
ja vettä tuli päin tuulilasia, joten oli nostettava
jalka kaasulta. Näkyvyys oli nollassa, jolloin pari
venettä ohitti. Kilpailussa nähtiin yhdet keltaiset

Kilpailujen välissä on edustettu messuilla eri puolilla Suomea, järjestetty
yhteistyötapahtumia, kuvattu tv-ohjelmia ja aloitettu oman talon rakennusprojekti.

liput, kun norjalainen Marit Stromoy ajoi rikki
käännöksen molemmat poijut. Uusintalähdön
jälkeen Filip nousi 10. sijalle, josta pääsi nousemaan vielä kaksi pykälää, ylittäen maaliviivan
kahdeksantena.
Kauden 2017 MM-pistetili siis aukesi Harbinissa. Harbinin GP:n Fast Lap-taulukossa Filip
oli viides, mikä todistaa että vauhti ja ajo olivat
kohdillaan. Kaluston toimivuuteen, kuljettajan
ajoon ja potkurivalintaan tyytyväisinä päätelmä
oli, että seuraavassa kisassa tavoite olisi aikaajon parantaminen.
Liuzhou, Kiina 30.9.–1.10.
Aika-ajosuorituksen parantaminen ei toteutunut
vielä Liuzhoussa. Vapaat harjoitukset pysäytettiin
kovan vesisateen ja olemattoman näkyvyyden
takia. Aikaa kaluston kokeiluun ei juuri ollut.
Valitettavasti Filipin matka tyssäsi aika-ajon
ensimmäiseen Q1-osioon, josta jatkoon pääseminen jäi vain 0,18 sekunnin päähän. Vauhti ei
riittänyt parempaan kierrokseen, joten tulos oli
14. Lähtöpaikka oli kuitenkin 12. kahden muun
kuljettajan kalustomuutoksien takia. Sami Seliö
kaatoi veneensä aika-ajossa ja oli toinen lähtöruuturangaistuista kuljettajista.

Punaisten valojen sammuttua Filip reagoi
nopeasti ja lähtö oli hyvä. Lähtösuoralla tilaa oli
hyvin, mutta ensimmäisellä kääntöpoijulla eteen
kiilasi vene, jota Filip joutui väistämään menettäen sijan. Kilpailun aikana vauhti ei riittänyt
haastamaan kärkiveneitä, mutta Filip onnistui
nousemaan, ylittäen maaliviivan yhdeksäntenä.
Helteisestä lohikäärmekaupungista tuliaisiksi siis
kaksi MM-pistettä, jotka lämmittivät mieltä vaikean viikonlopun päätteeksi.
Abu Dhabi, Arabiemiraatit 7.–8.12.
Parin kuukauden kilpailutauon jälkeen kausi jatkui Arabiemiraateissa. Tiukassa Q1:ssä Filip oli
lupaavasti 8., jääden vain 0,73 sekuntia nopeimmalle veneelle. Potkurivika katkaisi Filipin
ajon Q2:n alussa. Kun toista vastaavaa potkuria ei ollut valikoimassa, Filip ei saanut tehtyä
nopeampaa kierrosta. Tulos oli 11. nopein aika.
Seitsemänneksi aika-ajoissa sijoittunut Bartek
Marszalek jättäytyi kisasta ennen laituriin järjestäytymistä, joten Filip starttasi 10:neltä paikalta.
Startissa Filip onnistui säilyttämään sijoituksensa, mutta ensimmäisen poijun jälkeen alkoi
tapahtua. Sami Seliö ja Cedric Deguisne ajoivat rajun kolarin, joka aiheutti radalle keltaiset
liput. Seliön veneen jäänteitä kerättiin radalta
neljän kierroksen verran, jonka jälkeen vihreä
lippu nousi uusintalähdölle. Uusintalähdön jälkeen Filip keräsi yhden päänahan ja nousi yhdeksänneksi. Filip ajoi kokonaisuudessaan hyvän ja ehjän kilpailun, jota väritti tiukka taistelu
paikalliskuljettajan Thani al Qemzin kanssa. Al
Qemzi vei tällä kertaa taistelun nimiinsä. Abu
Dhabissa pottia kerrytti kolme MM-pistettä, kun

Filip ylitti maaliviivan kahdeksantena.
Sharjah, Arabiemiraatit 14.–15.12.
Päätöskilpailussa Filip ajoi kauden parhaan aika-ajonsa. 1. osiossa kierrosaika oli 4. kovin,
toisessa osiossa 8. Filipin Q2 aika oli vain 0,5
sekuntia hitaampi kuin session nopeimmalla,
mutta sille välille mahtuu huipputasolla monia
veneitä. Mitä lähemmäksi kärkeä mennään, sitä tiukemmassa ovat sijoitukset, eikä Filip jäänyt kuin kuuden sekunnin sadasosan päähän
paikasta aika-ajon kolmannessa osiossa. Vene, moottori ja kuljettaja toimivat todella hyvin
yhteen. Päätöskilpailua kohti lähdettiin innokkain mielin.
Vuoden viimeisessä startissa Filip onnistui
startissa ja nousi 1. kierroksella kuudenneksi.
Toisella kierroksella Filipiltä nähtiin hyytävä ilmalento jolloin pitkäksi menneen käännöksen aikana yksi vene pääsi ohitse. ”Läheltä piti” -tilanteen jälkeen Filip ajoi tiukkaa kilpaa hallinneen
maailmanmestarin Philippe Chiappen kanssa lähes 30 kierroksen ajan. Vain kymmenisen
kierrosta ennen ruutulippua vauhti hyytyi takasuoralle. Ilmalennon alastulo aiheutti moottoriin
vian, joka kisan aikana paheni. Keskeytykseen
asti Filipin vauhti oli kauden parasta ja mahdollisuudet neljänteen sijaan olivat olemassa.
Luottavaisesti kauteen 2018
Uuteen kauteen lähdetään luottavaisesti, sillä
2017 kaudella todistimme, että vauhti ja taidot
riittävät kärkisijoille, kunhan palaset loksahtavat
kohdalleen. Tällä kertaa kausi päättyi alavireiseen tulokseen, mutta alkavalla kaudella yritetään uudelleen.
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Båtracingfamiljen Wrenkler
säsongen, men året efter, då det var
VM i 3B bestämde de sig för att göra
en satsning i den lägre klassen tillsammans. Premiär i klass 3B gjordes i Siljan. Eftersom Annika inte visste hur
det skulle kännas att tävla igen med en
liten 3-månaders baby blev prövningen i Siljan med fullt familjestöd ett bra
test. Mormor, farmor och farfar var
på plats och servade. Även morfar var
på plats, men tävlandes i klass U med
Christer Lindberg.

Start Roslagsloppet 1983 Annika 209
Familjen Wrenkler har varit med i racerbåtssporten länge. Mamma Annika
var med som liten supporter redan
1966, då pappa Christer började köra
och tävla aktivt. Annika började tävla aktivt själv i rundbaneracing 1975 i
klass SA som det hette då, idag motsvarande GT15. Även Staffan, Annikas
lillebror, började tävla samtidigt och
syskonen delade på båten. Redan 1977
navigerade Annika åt pappa Christer i
Roslagsloppet och har sedan dess fortsatt framgångsrikt i navigatörsstolen
under många år med flera fina resultat
som ett världsrekord, tre VM-guld, två
EM-guld, några NM och SM-guld, tre
totalsegrar i Roslagsloppet samt flertalet olika medaljer internationellt och
nationellt i flera klasser. Under några
år på 80-talet körde Annika formel 4
då klassen var stor samt navigerade i
flera klasser. År 2018 går Annika in på
sitt 44e aktiva tävlingsår!
Thomas var med som liten och tittade på sin pappa, Leif, som navigerade
på 80-talet. Leif tävlade första gången
1965 i Roslagsloppet, samma år som
Thomas föddes. Thomas har alltid varit intresserad av båtar men började
tävla som navigatör 1987 i klass C och
N (2-liter enskrov). Sen skulle det dröja ända till 1997 då Thomas och pappa
Leif gjorde en deal; Om Leif navigerade åt Thomas skulle Thomas i sin tur
segla Gotland runt med Leif. Pappa
Leif höll sin del av dealen, den andra
delen av dealen är fortfarande öppen…
Thomas har många fina vinster och
medaljer; 3 VM-guld, 6 VM-silver, 1
EM-guld, NM- och SM-guld och en to18 KILPAVENEILY

talseger i Roslagsloppet.
Annika och Thomas barn, Matilda,
idag 16 år, och Adam, 15 år, har också
varit med som supporters sen de föddes. Båda började tävla tidigt, faktiskt
redan i mammas mage! Själva började
de tävla 2011 i rundbaneklassen J15, så
de går in på sitt åttonde tävlingsår.

Båten, en 20-fots Twister, var helt ny
och byggd från en plugg av bröderna
Luukila. Den var knappt färdigriggad
innan start, så det fanns ingen tid för
träning. De kom i mål men det gick
verkligen inte bra! Det fanns mycket
att jobba på till VM:et en månad senare.
Ett stort antal tävlande i klass 3B hade
samlats till VM i Smögen år 2001 från
flera nationer. Förutom Sverige, Finland och Norge fanns även England
och Sydafrika. Många hade stora förhoppningar om tuff sjö eftersom västkusten ofta bjuder på det. Men denna
gång var det ett VM som gick av stapeln på plattvatten i dagarna tre. Paret
Wrenkler hade ingen vidare tävlings-

Paret Wrenkler träffades hösten 1999,
då de var konkurrenter i klass C, en
klass för katamaraner
eller
enskrovsbåtar
riggad med en 2-liters
motor. De har en toppfart på över 90 knop.
Annika hade varit navigatör i klassen sedan
1989 och Thomas var
ganska ny i klassen sedan han gått från 2-liters enskrov. Processen från att träffas till
frieri i Sydafrika hos
racerbåtsvänner på nyårsafton vid millennieskiftet, bli sambo och
giftermål till att vänta
barn gick snabbt, som
det mesta hos familjen
Annika och pappa Christer 1981
Wrenkler, och i mars
2001 föddes Matilda.
Första sommaren som gifta, år 2000 tur under detta VM som innehöll ”alla
tävlade paret fortfarande som konkur- fel” och avslutades med spräckt akterrenter i klass C. Thomas med Leif som spegel som gjorde att paret dök ordentco-pilot i en Hydrocat och Annika som ligt och båten delade på sig. Det blev
navigatör åt Micke Hamrén i en Twis- ingen mer racing i 3B den säsongen!
ter. Dagen efter Smögenracet gjorde Thomas höll samtidigt på och riggade
paret ett graviditetstest som visade po- en ny Hydrocat i 3C som inte blev klar.
sitivt. Ingen mer racing för Annika den För att tävla mer säsongen 2001 hyr-

satsa på VM i 3B i Tvedestrand, Norge.
Thomas skulle tillsammans med Rolle köra VM i 3C i Nynäshamn med en
Hydrocat, eftersom Annika aldrig har
gillat att tävla med båtar med cockpit.

Annika och Thomas
världsmästare 3B 2013
des en Twister från Öregrund. Thomas
och Leif tävlade i Nynäs och vurpade
ordentligt. Båten klarade sig bättre än
Leifs tänder, så när båten var
klar för race igen satt Annika
i navigatörsstolen, ovetande
om att Adam redan låg i magen.

Under EM i 3B 2003 hade paret kört
bra i sjön i Tvedestrand, Norge, och
satsade nu på en VM-medalj 2004 på
samma plats. Efter två dagars tävlande
låg paret tvåa totalt och det räckte med
att komma fyra för att vinna VM. Den
sista och avgörande tävlingsdagen var
havet utanför Tvedestrand mycket intensivt och efter ett tufft race avslutade paret Wrenkler femma sista dagen,
vilket räckte till en mycket hedrande
silverplats efter norrmannen Espen
Guldbrandsen i sin B19, en enskrovare. Annika hade siktat in sig på ett guld

Adam föddes i juni 2002 så
racingen blev något begränsad för Annika, som bara
tävlade i slutet av säsongen.
Thomas gjorde en ny satsning, denna gång med ett
två-båtsteam. En ny Twister
20 med en 90 hk Tohatsu
hade byggts som kördes av
Lasse Norrman med Patrik Hellkvist som navigatör.
Thomas hade också byggt en
ny Hydrocat för klass 3D med
en Mercury 2,5l EFI, som han
Thomas och Annika B61 Nynäs 2016
rattade med Rolle Sjögren
som co-pilot. Det året kördes
VM i 3D och EM i 3B och det blev fina under sin 30e tävlingssäsong, men
medaljplatser för teamet. Thomas och nu fick det vänta en stund till. Inte så
Rolle vann ett silver och Lasse och Pat- länge kom det att visa det sig.
rik ett brons.
Under en semesterresa med barnen
Ett par år senare, 2004, var det me- till Mallorca bestämde paret sig för att
ningen att Thomas och Annika skulle göra en gemensam satsning till VM:et
i 3C i augusti. För att
få till det, behövde den
nyinköpta men begagnade Twister 23 riggas
med en ny Optimax,
vilket inte många körde med då. Det var inte
lång tid kvar till VM:et.
Intensiva telefonsamtal
hem till Sverige och mekarna blev starten till
fortsättningen på paret Wrenklers VM-resa
2004. Ekipaget blev
Matilda o Nicolina Nynäs 2016
klart straxt före trä-

ningen i Nynäshamn och det var första
gången som teamet testkörde. Efter
några testrundor beslutades att lägga
till lite vikt för bättre balans. Inte den
bästa framförhållning inför ett viktigt
mästerskap, men så fick det bli. Efter
tre fantastiska tävlingsdagar med segrar i alla tre, vann paret sitt första VMguld! Det var en varm sommar med
mycket publik och många tävlande;
knappt 30 båtar från flera länder. Inga
var mer förvånade än Thomas och Annika, efter sent beslut om start och kort
riggningstid! Största supportrarna var
Matilda och Adam, 3 och 2 år gamla.
Annika fick fira sitt 30e tävlingsår med
guld till slut! Paret belönades dessutom med utmärkelsen ”Nordens främsta team” 2004 för VM-silvret i 3B
samt VM-guld i klass 3C.

2005 gjordes en VM-satsning i 3C i
Italien som slutade med en krasch
för paret. Senare ogiltigförklarades
tävlingen pga en rad olika omständigheter. Båten såldes och en ny Twister
riggades till 2006. Det roliga med racing är bl a utveckling av ekipagen för
att hitta mer fart och stabilitet, men
det innebär också att det inte alltid
går som man önskar. Några år följde
med ojämna resultat; både vinster och
förluster, toppar och dalar. Det vore
trist om det gick att ”köpa sig till” bra
ekipage och segrar. Sista året det var
tillåtet att köra klass 3C utan cock-pit,
kördes sista SM-deltävlingen för säsongen i Uppsala, där Thomas och Annika slutade på topp med en totalseger
i tävlingen och SM-guld i klassen.
I några år satsades det framgångsrikt
på att köra den nationella klassen W
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med C-kattan, men Wrenklers behövde
nya utmaningar för att fortsätta tävla
internationellt! En plan om att försöka
få liv i den utdöende klassen 3B tog fart.
År 2012 riggades en ny Twister 20
med en Evinrude 115 hk HO. VM skulle återigen gå i Tvedestrand, en lyckosam tävlingsplats för paret. Det blev ett
VM-guld både 2012 och 2013. Thomas
arbetade hårt på att få fler ekipage på
banan för att få klassen att växa, vilket
lyckades bra!
Sen några år tillbaka har det internationella racerbåtsförbundet, UIM, bjudit
in alla världsmästare till stor prisceremoni i Monaco. Det närmaste man kan
komma Oscarsgalan i racerbåtssammanhang. ”Alla” är där! Förutom alla
världsmästare är även delegater från
UIM på plats. Ibland är även Monacos
regent prins Albert där för att hedra galan.

i två år och hade ett framgångsrikt år
2012. Adam gick upp i klassen GT15
efter sitt första tävlingsår med målsättningen om att bli yngsta världsmästaren, vid 10 års ålder, då VM:et
gick av stapeln i Östhammar! Trots
erfarna föräldrar och nytt ekipage, så
är det ju tack och lov inte så enkelt.
Men ambitionen var helt rätt! Adam
slutade dock överst på pallen i B-finalen och Matilda överst på pallen i J15
i denna tävling. Matilda gick upp till
klass GT15, med samma motor men
med ny båt år 2013 och syskonen
tävlade mot varandra igen, vilket de
fortfarande gör. Även i klassen GT15
kör man med en enskrovsbåt med en
motor på 15hk, men med möjlighet
att hissa motorn, vilket gör att det går
att komma upp i farter runt 38 knop.
Att tävla internationellt är mycket
tufft i ungdomsklasserna, vilket gjorde att de internationella tävlingarna
utomlands fick vänta lite för sysko-

Adam världsmästare Imatra GT-15 2017
När Thomas och Annika vann VM:et
2013 fanns hela familjen med på plats
i Monaco; förutom Matilda och Adam,
även farfar Leif och farmor Barbro samt
morfar Christer. Utan allt stöd från
teamets fantastiska mekar under åren,
samt hjälp med marktjänst bl a genom
barnpassning, hundpassning och allmänt fixande med mat, skulle teamet
aldrig fungera. Därför var det extra roligt att familjen fanns med på plats! Där
och då föddes drömmar hos Matilda
och Adam om att själva vara på plats
en dag, för att ta emot en fin VM-pokal
i den största och finaste av festlokaler i
Monaco.
2011 började båda barnen att tävla i
rundbaneklassen J15, en enskrovsklass
med en motor på 15hk och en toppfart
på ca 27 knop som man får börja tävla i
när man är nio år. Matilda körde klassen
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nen Wrenkler. Det var tufft nog på
hemmaplan med SM-tävlingarna,
där det är stor konkurrens. I klass
GT15 får man börja tävla när man är
10 år och får tävla till och med 16 års
ålder. Det visar sig oftast att de äldre
som har mer rutin drar det längsta
strået och tar flest medaljer. Det har
Matilda och Adam erfarenhet av men
det viktigaste är att racingen är rolig!
Matilda började parallellt med rundbaneracing även att köra offshore i
klassen V60, eller V50 som klassen
hette när Matilda körde sitt första år
2015 då hon var 14 år. Matilda har en
Dallapieta med en 60hk Mercury, och
toppfarten är drygt 50 knop.
Matilda hade mer erfarna Nicolina
Sjölander med sig som navigatör vid
första tävlingen i Dyvik, Åkersberga.

Vid andra tävlingen var det farfar Leif
som satt i navigatörsstolen i Uppsala,
som bjöd på tuff sjö. Matilda klarade
med den tävlingen att bli av med sina
”röda siffror”, som man har som debutant, och året därpå körde Matilda
med svarta siffror.
Målsättningen för säsongen 2016 var
att ha roligt, komma till start och komma i mål. Allt detta lyckades Matilda
med, så pass bra att hon slutade med
ett SM-silver sin första hela säsong
i klass V60! Den roligaste tävlingen
var nog Roslagsloppet, som var Matildas första men inte sista, där hon och
farfar slutade som tvåa! Förmodligen
var Matilda yngst (15år) och Leif äldst
(76år) besättning i samma ekipage den
tävlingen. Det visar verkligen på att
man kan hålla på med racerbåtssport
i många, många år.
Matilda tycker att offshore är roligare än rundbana, men vill absolut inte
släppa rundebaneracingen. För det
är ju så kul med kompisar, sammanhållning och stämningen på tävlingarna! År 2017 gick Matilda upp i rundbaneklassen GT30, men det blev inte
så många tävlingar för Matilda under
sommaren 2017 då det krockade med
andra intressen som tävlingssimning
och sjövärnskåren. Matilda slutade
dock ändå, tillsammans med Nicolina,
på en bronsplats i RM.
Adam har gått från klarhet till klarhet
i rundbaneracingens klass GT15, där
han tillsammans med pappa Thomas
och fantastiska mekaniker, Paavo och
Niklas bl a, har utvecklat ekipaget och
propellrarna. Adam har kört samma
båt under alla åren i GT15, en finskbyggd Twister GT, som han har lärt
känna utan och innan. Redan från
början har en Mercury 15hk suttit på
akterspegeln, och maxfarten är ca 38
knop. Adam jobbar mycket själv med
ekipaget, vilket är en stor framgångsfaktor tillsammans med mycket tävlande och körning, vilket har gett fina
resultat under åren. Mycket inspiration får han också av andra förare och
han håller kontakt med många internationella racingvänner.
Under 2016 blev Adam svensk mästare, slutade fyra i VM:et i Estland och
tog en fin silvermedalj i EM som gick
av stapeln i England. Under 2017 började Adam även att köra GT30, för att
lära sig klassen. Det är alltid mycket
nytt att lära sig i en ny klass.

Målsättningen under 2017 var att bli
svensk- europeisk- och världsmästare.
Adam satsar även på en alpin karriär
och bröt olyckligt benet på två ställen
under SM-finalerna i april. Det var
oklart om han skulle kunna köra de
första tävlingarna och även världsmästerskapet som gick redan i mitten av
juni, var i farozonen. Men med mycket
rehabträning och järnvilja fanns Adam
på plats både vid SM-premiären och
vid VM-veckan. Säsongen började bra
med segrar i alla heat i SM-tävlingarna, så det kändes som en fin uppvärmning inför VM:et i Imatra, Finland. Det
var 33 ungdomar från åtta nationer på
plats för att först och främst erövra
en plats i A-finalen bland de 16 bästa.
Adam körde till sig en fin andraplacering vid tidsträningen och vann sen sitt
kvalheat. I finalen startade Adam som
tvåa vid startbryggan och lyckades genom fin körning att vinna heatet. Han
vann även heat två och tre och var därmed klar världsmästare! En dröm som
gick i uppfyllelse! Det var en fantastisk tävling med fin sammanhållning i
det svenska landslaget men även över
landsgränserna. Ungdomarna är hårda konkurrenter på banan men fina
vänner på land och det är väldigt givande med internationellt utbyte. Det
var t o m fyra ungdomar från Sydafrika
på plats i Imatra!
Adams säsong fortsatte med fina placeringar vid SM-deltävlingarna i GT15,
som ledde fram till ett SM-guld. Lite
mer motstånd blev det dock under
EM-tävlingarna i Lettland, där Adam
slog runt på träningen och därmed
missade erfarenhet till tidsträningen.
Han fick en blygsam åttonde plats vid
startbryggan och det är då svårt att
Adam VM 2017

köra sig fram till toppen. Adam
vann ett av heaten och slutresultatet blev ändå en mycket
fin bronsplats.
I GT30 var det tungt under säsongen med en del motorproblem. Adam bytte motor inför
sista tävlingarna till en Yamaha
30hk, vilken är mycket tyngre
än den tidigare Mercury 30hk.
Det blev en del obalans i ekipaget vilket bl a resulterade i en
rullning under ett heat i SM.
Det finns en del att utveckla i
klassen för Adam. Han provade även på att köra Matildas
V60-ekipage i offshore i Nynäshamn med mycket stor framgång. Under två tävlingsdagar
som debutant med röda siffror
Nicolina och Matilda Dyvik 2017
och väldigt tufft väder, vann
Adam stort i klassen tillsammans med Jens Holmén som co-pilot sin körning i GT30. Han kommer ockunder båda dagarna! Bitvis körde de så att prova på sitt nya F4-ekipage.
t.o.m fortare än ekipage i snabbare Målsättningen för Adam är att köra
klasser med betydligt mer erfarna be- internationellt i GT30, om det går tillsättningar. Det var en stor bedrift!
räckligt bra på hemmaplan.
Det är roligt att se hur ungdomarna
växer och tar för sig och lär sig köra
båt i tidig ålder. Det är också intressant att se att man inte behöver köpa
nytt ekipage för att det ska gå bra; det
är erfarenheten som vinner i längden.
Under tävlingarna tillsammans med
ungdomarna har föräldrarna minst
lika roligt! Det är en fantastisk sammanhållning mellan de unga tävlande,
de tävlandes föräldrar och inte minst
mellan föräldrar och deras egna barn
som jobbar i team för att allt ska fungera. Det är mycket glädje, en del tårar
och framför allt väldigt mycket roliga
upplevelser och minnen som skapas
tillsammans.

Sommarens planer är räddade för familjen Wrenkler! Det blir racing, racing och lite mer racing blandat med
simning, skidor och annat roligt som
familjen ägnar sig åt på fritiden.
Text: Team Wrenkler
Foto: pickla.se, Wrenkler arkiv, Eero
Scherman

Adam GT15 2017

Säsongen 2018 inleds med VM-ceremoni i Monaco då även teamets ovärderliga mekaniker Rikard följer med
och hyllar Adam och övriga världsmästare.
Målsättningen för 2018 är att Thomas
och Annika äntligen ska få klart sitt
ekipage i klass 3D; en Hydrocat-katamaran med dubbla 200hk Mercury.
De ska även fortsätta köra klass 3B och
försöka få klassen att öka igen. Matilda fortsätter köra GT30 i rundbana
och V60 i offshore, med målsättning
om pallplatser och slutlig SM/RM-placering. Adam lämnar klass GT15 och
fortsätter att utveckla sitt ekipage och
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Offshoreveneiden turvaohjaamot
taa tietokoneella (CFD
& FEM) normaalien
teollisten käytäntöjen
mukaisesti, sekä tehnyt
analyyttiset laskennat
huviveneitä koskevan
ISO 12215 mukaisesti.

Seitsemän kauden ajan 3C-luokassa
turvaohjaamot ovat olleet pakollisia.
Ensin niihin siirtyminen oli vaivalloista. Seuraavaksi ohjaamon rakennetta
määritellyt vuodesta 2015 lähtien tarvittu rakenteellinen analyysi vaikeutti ohjaamojen rakenteita ja viimeisin
aita on pakolliseksi tullut koepalojen
testaus. Nämä sääntöjen kiristämiset
ovat aiheuttaneet uusien veneiden rakentamisen loppumisen käytännössä
kokonaan. Asiaan on tulossa muutos,
sillä ohjaamoluokituksia on puuhattu ainakin kahdella suunnalla – me
Fimtech Oy:ssä olemme rakentaneet
oman ohjaamon uuteen 3C-veneeseemme ja kuulemma Luukilat ovat
myös tehneet omia koepaloja.
Viime vuodet vaaditut ohjaamojen lujuuslaskelmat ovat kaikki olleet Suomessa ja useat Ruotsissa allekirjoittaneen tekemiä. Teknistä laskentaa
osaava pystyy tekemään hyväksyttävät laskennat vaikka paperille. Itse
olen tehnyt virtaus- ja lujuuslasken-

Ohjaamon laminaatin
koepalojen testit ovat
ratapuolella
olleet
pakollisia pidemmän
aikaa. Osin tämän
vuoksi on harmittavaa, ettei offshoreveneiden valmistajat ole aiemmin tarttuneet toimeen. Toisaalta valmistajia
ei Twistereiden hallitessa kilpailuja ja
Fabritiusten laitettua pillit pussiin, ole
juuri muita ollut. Käytännössä testijärjestely on helppo tehdä suoraan UIMn
sääntökirjan testimenetelmän selvityksen perusteella. Itse teimme oman
testijärjestelyn hitsaamalla muutama
teräsprofiili yhteen ja käyttämällä vaakaa ja moottorinosturia testikappaleen
painamiseen.
Sääntöjen vaatiman 3000 newtonin
vaatimuksen täyttämiseen pitää laminaatin rakennetta hieman miettiä,
jotta sen paino ei kasva epäkäytännöllisen paljon. Me päädyimme hillikuituepoksilaminaattiin, ja sopivaan väliaineeseen. Ohjaamo on veneen runkoon
liitettävä kapseli, joka sisältää kannen
alapuoliset laipiot. Selvästi paremmin
mietitty laminaatin rakenne pitää ohjaamon painon alle 50 kgn. Istuimet,
yms. rakenteet on sidottu ohjaamon
jäykisterakenteisiin, jolloin koko
ohjaamo toimii
yhtenäisenä kapselina.
Tämän
pitäisi lisätä ohjaamon miehistöä
suojaavaa vaikutusta vetokokeen
vaatimukset täyttävän laminaatin
kanssa.
Koepaloja olemme tehneet vuosien saatossa parisen kymmentä.
Osa koepaloista
oli aivan muualle
tehdyistä
laminaatin paloista,
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jotka olivat sopivan kokoisia testattavaksi. Toiset on tehty pelkästään
testipaloiksi, joilla on haettu tarvittavaa lujuutta ja minimoitu painoa.
Mielenkiintoisimpia huomioita testaamisesta on ollut laskennallisten
tulosten vertaaminen koetuloksiin,
sekä testatun laminaatin ominaisuuksien muutos, kun testiä on toistettu
useampia kertoja samalle kappaleelle.
Säröjen lisääntyminen laskee laminaatin lujuutta, mikä johtaa kysymykseen
onnettomuuksissa olleiden ja kovia
iskuja saaneiden turvaohjaamojen
rakenteellisesta kunnosta. Ulkoisesti ja silmämääräisesti kunnossa oleva
ohjaamo voi todellisuudessa olla huomattavasti heikompi kuin dokumenttien, yms. perusteella voisi olettaa.
Väsymistestejä emme ole tehneet eli
pitkän käyttöiän vaikutuksia emme
ole testanneet, mikä on melko suuri
puute. Kirjallisuustieto ei välttämättä
vastaa käytettyjä materiaalia tai sitä
kuinka hyvin todellinen laminaatti on
valmistettu. Tieteelliseen tutkimukseen tehdyt koepalat lienevät usein
epärealistisen hyviä verrattuna todelliseen laminaattiin.
Mikäli UIMn säännöt täyttävän ohjaamon tarvitsee, tulee sellaisen saamaan
meiltä. Kohtuulliset vaatimusten kiristyksetkään eivät juurikaan tule muuttamaan tilannetta. Esimerkiksi 5000
N laminaatti on suunniteltu.
Lauri Lampén
Fimtech Oy

Alustava SM 2018 kalenteri
Offshore

9.6 Kalkkiranta Sipoo, Kalkkirannan
Kievari Offshore Race – Kalkstrands Krog Offshore Race
Porvoon Moottorivenekerho ry
Luokat: V60, V150, 3A, 3B, 3C ja (3X,W150 ja Jokam.)
16.-17.6 tai 8.-9.9. Saimaa Race 2018, Imatran Venekerho
Luokat: V60, V/Z150, 3B, 3C ja (UV/jokam.)
28.7 Kotka, XLVII Ruotsinsalmen ajot, Kotkan Pursiseura ry
Luokat: V60, V/Z150, 3B, 3C ja UV (ja jokam)
11.8 Pellinki, Guarana Boat Race, Guarana Motorsällskap
Luokat: V60, V/Z150, 3A, 3B, 3C ja UV (ja muita)

Rata

30.6.-1.7. Tammela, Kuivajärvi Race, Tammelan Veneseura ry
Luokat: SJ10, GT15, GT30, F4, O250
21.-22.7. Hirvensalmi, Race Hirvensalmi,
Hirvensalmen Veneilijät ry
Luokat: SJ10,GT15,GT30,O250,F4
4.-5.8. Imatra, Vuoksi Race, Veneurheilijat ry
Luokat: SJ10, GT15, GT30 ja F4
25.8 Karjalohja Race, Karjalohjan Veneilijät ry
Luokat: SJ10, GT15, GT30, F4
15.-16.9.2018 Hollola, Messilä Race, Veneurheilijat ry
Luokat SJ10, GT15, GT30 ja F4.

Offshore ja Rata MM, EM
sekä PM kilpailut 2018
9/6-10/6 Traben-Trarbach, Saksa MM GT15
30/6-1/7 Znin, Puola EM GT15
20/7-21/7 Smögen, Ruotsi EM 3A, 3B, 3C, 3X
27/7-29/7 Tallinn, Eesti EM GT30
31/7-4/8 Öregrund, Ruotsi MM 3C
17-18/8 Nynäs Offshore Race,
Ruotsi PM 3C, 3B, 3A, 3X, V60, V150
1/9-2/9 Stewartsby, Englanti MM GT30
Kuvat: Lauri Lampén, Frese
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Kortman Racing kausi 2017
Prologi
Kilpailutoiminta, Wikipedia
Kilpailu on tapahtuma, jossa kukin
osanottaja pyrkii suoriutumaan jostain
tehtävästä tai tavoitteesta paremmin
kuin toiset osanottajat. Sanaa ”kilpailu” käytetään muun muassa biokemian, talouden, ekologian, ekonomian,
musiikin, politiikan ja urheilun alueella. Kilpailua voidaan käydä kahden
tai useamman osapuolen välillä, kuten
elämänmuotojen, järjestelmien, yksilöiden tai joukkueiden välillä.
Kilpailua käydään useista eri syistä,
esimerkiksi luonnossa lajit kilpailevat
olemassaolostaan ja liiketaloudessa
yritykset kilpailevat asiakkaista. Joissakin kilpailuissa, kuten urheilussa,
voittaja tai voittajat saavat palkintoja,
kuten rahaa, kunniakirjoja, mitaleita
tai pokaaleita.

Valmistelut
Kausi 2017 alkoi oikeastaan heti siitä,
kun kausi 2016 loppui. Marraskuussa
2016 tekniikka irti veneestä, moottori
säilytykseen ja vene ylösalaisin talliin.
Pohja irti ja koko homma taas uusiksi.
Jo ennen tätä huomasimme, että kilpailut vähenevät ja innostus lajia kohtaan oli hiipumassa. Kokosimme joukon innokkaita harrastajia, apumiehiä
ja -naisia ja päätimme elvyttää aikaisemmin hyvin toimineen Guarana
Boat Racein Pellingissä. Kilpailun järjestäminen vaati paljon enemmän työtä kuin olimme voineet kuvitella. Oma
projekti veneen kanssa kärsi hieman
kisajärjestelyjen vaatimasta ajasta ja
talvi osoittautui jälleen kerran yllättävän lyhyeksi.
Pohja sai kokonaan uuden muodon ja
nyt se rakennettiin siten, että muotoilu
ja muutokset kauden mittaan olisivat
mahdollisimman helppo toteuttaa.
Ei tässäkään tunteja voinut laskea,
koska niitä tuli taas paljon ja ideoita
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oli sen verran, että kokonaan uutta
ajattelua edustava pohja rakennettiin
malliksi vanerista. Tämä innovaatio
olisi muuttanut veneen totaalisesti.
Valitettavasti Ruotsalaiset aivan juuri
ennen kauden alkua keksivät jälleen
kerran sääntömuutoksen ja meidän
pohjamallimme ei välttämättä olisi ollut heidän sääntöjensä mukainen.
Eli pohjasta tuli erilainen, mutta ei sitä
mitä oltiin toivottu, kun joku veti kehityksen hätäjarrua.

Kilpailukausi
Kalkkiranta, Pohjoismaiden
mestaruuskilpailu
Hieman vaisu osanotto, mutta onneksi
Ruotsin ylpeys, Petestep oli tullut viivalle. Kokenut Ruotsalainen kuski oli
ennen kilpailua huomattavan hermostunut.
Heti lähdössä pääsimme johtoon ja

Ruotsalaiset tiukasti toisena. Koko
ajan saimme hieman lisää etumatkaa
ja meno maistui. Valitettavasti jo toisella kierroksella Ruotsalaiset joutuivat keskeyttämään polttoainesaannin
häiriön takia. Maalissa olimme selvä
ykkönen ja Ruotsalaiset olivat heti hakemassa revanssia. Heidän mielestään
olisivat päässeet ohitsemme, jos vain
tekniikka olisi kestänyt.
Kotka
Kotka on aina Kotka ja olosuhteet
haastavat. Nyt tuli meille ylivoimainen
voitto, eikä siitä sen enempää.
Pellinki
Kotikisamme, vaikka emme olleet
ehtineet ajaa kertaakaan radan läpi
ennen kilpailua. Olimme mukana kisajärjestelyissä ja hoidimme mm. kastatuksen, ratamerkit ja turva-alueet,
joten omaan kisaan keskittyminen jäi
aika vähäiseksi. Tässä vaiheessa haluamme vielä kiittää kaikkia vapaaehtoi-

sia, jotka omalla asiantuntevalla panoksellaan tekivät kisasta onnistuneen
ja turvallisen niin kilpailijoille kuin
katsojillekin.
Voitto tuli taas ylivoimaiseen malliin
ja kaikki näytti hyvälle päätösviikonloppua varten Imatralle.
Synkkiä pilviä kolme päivää ennen Imatraa.
Pääsimme kolme päivää ennen Imatraa ajamaan testit, joiden piti olla
rutiinia tarkistusta ennen seuraavia
kilpailuja. Nyt kuitenkin iski aika takapakki, moottorin kumityynyt olivat
Pellingin kisassa saaneet sen verran
selkäänsä, että ne olivat niin sanotusti
tasaraha. Suomessahan ei varastoida
juuri mitään varaosia enää tänä päivänä, vaan osat piti tilata Belgiasta.
Ei ollut minkäänlaisia toiveita saada
osia näin lyhyellä toimitusajalla Suomeen ja sitten vielä asennettua. Hätäpäissämme asensimme veneeseemme
lainamoottorin, joka kuitenkin olisi
antanut hieman liikaa tasoitusta kilpailijoillemme. Moottori oli 115 hv 3A
luokan Evinrude E-TEC. Vene oli kuin
mopolla olisi ajanut heti Hayabusan
jälkeen. Osat menivät pikatilaukseen
ja nyt oli peukut ja varpaat pystyssä,
jotta osat ehtisivät ajoissa Suomeen ja
moottoriimme kiinni.
Perjantaina ennen Imatraa kuljetusliikkeen sähläyksien jälkeen saimme
kuin saimmekin osat käsiimme, jolloin
alkoi neljän hengen asennustiimin ahkera uurastus, ja juuri ennen pimeän
tuloa saimme ajettua aivan lyhyen testin. Kaikki toimi kuten normaalisti ja
nyt sitten hieman unta palloon ja aamulla aikaisin nokka kohti Imatraa.
Imatra
Aika väsyneenä ja hiemaan huolissamme kalustomme iskukyvystä saavuimme Imatralle.
Lauantain kisa meni kuitenkin kuten
kaikki kisat tänä kautena, ylivoimainen
voitto.
Sunnuntai ei ollut poikkeus, mitään
varsinaista kisaa ei saatu aikaiseksi
muiden Z150 veneiden kanssa, vaan
me ajoimme lähinnä 3B veneiden
kanssa kisaa.
Jo toisena vuonna peräkkäin saimme
mahdollisuuden osallistua Ruotsin
Östhammarin päätöskisaan. Päätimme
antaa Ruotsalaisille sen heidän kaipaamansa revanssin Kalkkirannasta.
Östhammar
Tästä tulee nyt hieman toistoa, koska
Östhammar ei poikennut millään tavalla meidän tämän kauden muista kisoista. Ruotsalaiset jäivät kauas taakse

ja voitto tuli selvällä marginaalilla.
Haluamme kiittää kaikkia meitä niin taloudellisesti, kuin
omalla työpanoksellaan auttaneita. Erityisesti haluamme
kiittää Frese Gustafssonia sekä BeGe Transin Jonasta ja Börjeä. Aina avuliaita, innokkaita ja valmiita antamaan pyyteetöntä apua silloin kuin omat voimat ja usko ovat olleet koetuksella. KIITOS!
Epilogi
Vaikka kaikki voi jonkun silmissä näyttää helpolta ja jopa ylimieliseltä, niin saavutuksien eteen on oikeasti tehty ihan hirveä määrä työtä. Mitään ei ole tilattu muualta, koska emme
usko, että joku toinen osaisi tehdä meille juuri sen mitä me
haluamme. Ideoita on toki saatu muilta, mutta itse toteutus
on aina ollut omissa käsissä. Vain tällä tavalla voi ymmärtää
miten kalusto toimii ja mitä pitää tehdä, jotta se saumattomasti istuu juuri omaan ajotapaan ja ajotyyliin. Myös tämä
pitkä prosessi lukuisine testitunteineen opettaa luottamaan
kalustoon ja ymmärtämään kaluston käyttäytymistä kaikissa
olosuhteissa. MITÄÄN OIKOTIETÄ EI OLE!
Toivotamme kaikille alan harrastajille ja alan eteen omaa aikaansa uhraaville oikein hyvää kilpailukautta 2018! Luokka
V150 on kuolemassa pois niin Suomessa kuin Ruotsissakin ja
tuntuu, että tämä Ruotsin ”Kungaklassen” kaatuu ihmisten
erimielisyyksien ja kateuden takia.
Kortman Racing ei vielä tiedä ensi kaudesta mitään, yksin ei
kannata V150 luokkaa ajaa. 3A voisi olla vaihtoehto, tai sitten
vain jäädään maihin varikolle pätemään.
Teksti: Kortman racing
Kuvat: Frese, Olli Lampinen
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Stefan Arand World Champion
Stefan, who has got his name by Stefan
Evert-tenfold world champion in motocross was born in 19. July 2002 and
right now he is 15-years old. His first
contact with motorsport was when he
got his first 50 PW Yamaha when he
was three and a half years old. The
stipulation of that was cycling and the
balance had to be in place. Stefan did
his first motocross competition when
he was 8-years old with 50 cm3 KTM.

champion. In parallel Stefan dealt
with powerboating and motocross. In
2013 Stefan did his first competition
in class JT-250 and achieved seventh
place there. At the end of 2013 Stefan
made his decision, that in the next year
powerboating will be his first priority
and motocross will be secondary. In
2014 Stefan won bronze medal in class
GT-15 world championships and it
was completely suprising. In 2015 and

Stefan & his idol

Next year he had to drive with bigger
and more powerful 65 cm3 KTM. With
constant practice and training accompanied competitions and traveling.
Purpose was clear: first learn the driving technique and motorcycle management and then turn the gas at full
speed. Other athletes fathers requested to jump, but Stefan’s father said
that he shouldn’t jump, because there
comes time for everything.
Stefan did his first powerboating test when he was 11-years old.
The idea for that came from his dad’s
coworker Madis Kalder-his son Sten
Kalder is multiple world and europe
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2016 he won gold medals in every possible GT-15 and JT-250 class.
In 2016 Stefan got the title
of the best UIM young athlete and in
2017 he made his debut in adults class
GT-30 and achived the world championship title. In GT-15 he achieved silver medal in world championships and
gold in the europe championships. Stefan has won 11 UIM medals, of which
8 are gold medals-3 world titles and
5 european titles. Both Stefan and his
whole team believe that nothing has
been random and behind everything
there is hard work and dedication.
Along tehnique a great team and trainer
necessary. Henry Põvvat has
helped a lot and
been a really
good examplar.
Also
family
and Tartu Kalev powerboating club have
been irreplacable partners.
Powerboats are
homeclub productions and Stefan & Team

propellers are from LAK Propellersworld’s best propellermaster.
Stefan’s biggest dream is to
reach powerboating royal F1 class. To
achieve this, he has to be successful in
Formula 4 and in Formula 2. At the
moment the prepartion has already
started for the next year’s Formula 4,
but his first season will be made in year
2019. This year’s purpose is to protect
the title in class GT-15 and GT-30.
Text and photos: Team Arand

#19 Stefan & David Philippaerts
(2008 F.I.M world champion MX-1GP)
in Italy Mantova 2013 spring training.
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aninen
eitä ja
Erityiuuvien
jolloin
a avata

lämpötiloissa voidaan nopeuttaa suihkuttamalla kierteisiin aktivaattoria.
Aktivaattorilla voidaan myös lisätä
Anaerobiset
kierrelukitteet
ovat halukitteen täyttökykyä
suuremmilla
väKauden 2017 alustava
pettomissa
olosuhteissakuivuttua
metalli-ionien
lyksillä. Aktivaattorin
lukite
vaikutuksesta
kovettuvia
yksikompolevitetään kierteille
käyttökohteen
mukilpailukalenteri:
kaisesti,akryyliliimoja,
esim. tiivistystä jotka
vaativalle
kolnenttisia
estävät
mannekselle.
Lämmitys
20-40
°C:een
ruuvien
löystymisen
tärinän,
iskujen,
- Cafe Seasong Race
nopeuttaa kovettumista.
lämpölaajenemisen
ja muiden kiinnik- Kitöloppet
Anaerobiset
kierrelukitteet
ovatvaikuhakeisiin
kohdistuvien
rasitusten
pettomissa
olosuhteissa
metalli-ionien
Anaerobiset
liimat pehmenevät
tuksesta.
Kiinnipysymisen
lisäksi korne
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Fridde & Speed Fiskari Fanny.

Fridde & Speed Fiskari
Fanny.FISKARI
SUOMENLAHDEN
NOPEIN

Fridde & Fannyn elämys
matkat
040-5610823
SUOMENLAHDEN
NOPEIN
FISKARI

Vi betjänar
också på
svenska!

Bökarsvägen 113
07350 Gäddrag

GSM: 0400 436086
GSM: 0400 436086

Åströms BåtMyös&ruuvin
Snickeri
koko vaikuttaa lukituslu-

Myös ruuvin
koko pulteilla
vaikuttaa on
lukituslujuuteen.
Paksuilla
enem- Puu- ja lasikuituveneiden
korjaustyöt
juuteen. Paksuilla pulteilla on enem- Kilpaveneiden rakennus- ja korjaustyöt
19 KILPAVENEILY
- Puusepäntyöt

rma & 040 593 2229
ervice@pp.inet.fi
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Boxvägen 820
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Sibbo

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

MW AUTOSERVICE OY
MW
OY
MWAUTOSERVICE
AUTOSERVICE
OY
Webasto-asennukset

ja huollot
Webasto-asennukset
Webasto-asennukset
Defa lohkolämmittimet
ja huollot
ja huollot
ja hälyttimet
Defa
lohkolämmittimet
Defa
lohkolämmittimet
Kaikkien
jaautomerkkien
hälyttimet
ja hälyttimet
huollot ja korjaukset
Kaikkienautomerkkien
automerkkien
Kaikkien
huollot
ja
korjaukset
huollot
ja
korjaukset
Mikael Warma & 040 593 2229
Vi betjänar

toservice

huollot ja korjaukset

ltr.040-5610823
550hv
Fridde &Cummings
Fannyn elämys6,7
matkat
Cummings 6,7 ltr. 550hv

MW Autoservice
MW
Autoservice
MW
Autoservice

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

Mikael Warma & 040 593 2229
mw.autoservice@pp.inet.fi
Yrittäjänkatu 16, 06150 Porvoo
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Six-Cap Oy
Helsinki
Puh. 010 397 6400
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WWW.VETUS.COM
WWW.VETUS.COM
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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
19 KILPAVENEILY
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Veck

yhtey

Kaikkien aut
huollot ja k

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

ASENNUSTYÖ LANDEN OY
Puh. 0400-536682

ÅströmsPuh.
Båt0400-536682
& Snickeri

s

Lasikuituveneiden korjaustyöt
F:ma -Sisustustyöt
Henrik
Lindgren T:mi
F:ma-Puu-ja
Henrik
Lindgren
T:mi
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DOM

TRÄSKÄNDA
C. TRÄSKÄNDA
Grönholm Oy
HANDELSTRÄDGÅRD OY
Tel/puh:
0400-878
601
HANDELSTRÄDGÅRD
OY
Tel/puh:
0400-878
601
KAIVINKONETYÖT
01190 Box Tel/puh: 0400-878
tel. 0400-602019
601
Sibbo
sebastian.astrom@elisanet.fi
ESBO-ESPOO
Sjötransporter,
vinterförvaring,
bryggor
Sjötransporter,
vinterförvaring,
bryggor Puh.ESBO-ESPOO
040-508
www.b-seaboat.ﬁ
Tel/puh
0400-4191143
003
Puh.
019-577
360
Sjötransporter,
vinterförvaring,
bryggor
Merikuljetukset,
talvisäilytys,
laiturit
www.b-seaboat.ﬁ
Puh.
019-577
360
Merikuljetukset,
talvisäilytys,
laiturit
F:ma -Puusepäntyöt
Henrik
Lindgren 23T:mi
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KÄLDÖ
- PERNÅ/PERNAJA
KÄLDÖ
- PERNÅ/PERNAJA
KÄLDÖ
PERNÅ/PERNAJA
Boxvägen 820
Sebastian Åström
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Tammisaaren Venevälitys

Mannerheiminkatu
3,
Merikuljetukset,
talvisäilytys, laiturit
Mannerheiminkatu
3, 06100
06100 Porvoo
Porvoo

K. HOLM
Larskullantie
5, 10650Sails
Tammisaari
Hartik

Forssan Jama Oy
Åströms
Båt & Snickeri
Käytettyjen autojen ja
TÄYDEN
PALVELUN
-Puu-ja Lasikuituveneiden
moottoriajoneuvojen
ostokorjaustyöt
ja myynti

Puh. 0400-488 885

Krabbvägen
2 Raputie
s-posti:
kennet.holm@pp1.inet.fi
Krabbvägen
2 Kraputie

01100 ITÄSALMI - ÖSTERSUNDOM
Puh. 040-501 4114
Tel. 09-781 903 Fax 09-781 913

s u tBoat
a Service
r jous
OY M e s-Pellinge
turvallinen säilytys veneille
Batmax+Yamaha
F20,
6900€
- talvisäilytys
- huolto
- kuljetukset
Börje Gustafson
0400 400 749

Tel/puh 0400-419 003

Jonas Gustafsson
0400 713 033

-Sisustustyöt
Hämeentie
30
-Puusepäntyöt
30100 Forssa
Boxvägen 820
Sebastian Åström
p. 040 730 1275
01190 Box
Sibbo

tel. 0400-602019

Tammisaaren
Tammisaaren Venevälitys
Venevälitys

K. HOLM
Larskullantie 5, 10650 Tammisaari

Puh. 040-501 4114

Larskullantie 5, 10650 Tammisaari
twister.marine@pp.inet.fi
Puh.
Puh. 0400-488
0400-488 885
885
s-posti:
s-posti: kennet.holm@pp1.inet.fi
kennet.holm@pp1.inet.fi
Puh. 040-501 4114

twister.marine@pp.inet.ﬁ

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

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

TRÄSKÄNDA
TÄYDEN
PALVELUN
Forssan
Jama Oy

Messutar jou
s
Käytettyjen autojen ja
u
s
HANDELSTRÄDGÅRD
OY
moottoriajoneuvojen osto ja myynti

fi

ASENNUSTYÖ
Batmax+Yamaha
F20,
Batmax+Yamaha
F20, 6900
6900
Krabbvägen 2 Kraputie
Hämeentie 39
ESBO-ESPOO
30100
Forssa
LANDEN
OY
Tel/puh
0400-419
p. 010
422 5980 003
Puh. 0400-536682
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www.tgboats.fi
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www.tgboats.ﬁ
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06880 Kärrby,
Puh. (09) 272 4437, 0400-465 921
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ASENNUSTYÖ
Vene- ja pienkonehuolto
LANDEN OY
myös asiakkaan luona!

Puh. 0400-536682

www.mikatek.fi

 0400-871 499
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Meripellontie 11 C, 00910 Helsinki (Puotila)
www.eav.ﬁ
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MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN
Fimtech 59B off 3B luokan kilpavene+Mercury 115 PRO XS
4-tahti. Molemmat vm 2017.
Valmiina pakettina tai erikseen. Kisavalmiina 15500 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
Växelhus till Omc V6 med 25” rigg.
Vänstergående med propeller
Pris: 12.000 kr
Tel: +46 70 33 41 367 /
christian@janssonsmobilkranar.se

Yamaha 50 Getol 1995.
Kaukosäätölaite mutta Ilman potkuria.
Hp: 3100,-€
Puh: 040-9622707 / Jaije

Molgaard F4 paketti 2017.
Täydellinen paketti trailereineen.
Myös varaosia löytyy.
Myös osamaksulla ja ilman käsirahaa
Puh: 040-7301275 / Matti Viippo

U.I.M vaatimukset täyttävä umpiohjaamo off 3C ja off 3D.
Hinta 5400 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Fimtech 59B huvi tai kilpailukäyttöön.
Sopii mainiosti UV-luokkaan
Hinta 4700 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
Evinrude XP 150 –89
Tehokas 2,7 litran kone.
Bobs nosecone, vaihdettu männät, männänrenkaat, laakerit, ym.
Hp: 1.990,-€
Puh: 040-9622707 / Jaije
Fimtech kilpapotkurit alk 650 €/kpl. 3 lapainen semicleaver UV, 3A,
3B ja 3C-luokkaan 650 €/kpl. Muun merkkisiä potkureita jäljellä vielä
joitakin yksittäiskappaleita.
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
30 KILPAVENEILY

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

Lasikuitupenkit 120 €/kpl ja hiilikuituepoksipenkit 400 €/kpl
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Tintorera 20 -00, Mercury Optimax 150 Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
Hp. 15.000€
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

GT 30 Kalusto.
Vene Povvat 2016.
Moottori Tohatsu 30 hv 2015
Hp: 6500€
Tarmo Vaarala p. 0504289287

Stopper. Lätt, stark och snabb.
Byggd i komposit. Komplett båt för GT15 och GT30 utan motor.
Pris 29 000 SEK
fredrik.holmen@spray.se
Tel: +46 70 733 23 03

Ford Mustang 3,8 1994. Ajettu: 121.700 km.
Kats. 26.9.2017.
Todella hienokuntoinen avoauto.
Hp. 12.500,Puh: 040-9622707

Mercury Optimax Pro XS 150, 2012.
Hp: 8900,-€
Puh: 040-9622707 / Jaije

Mercury Optimax 150 –05 / –09
Ilman potkuria.
Hp: 6000,-€
Puh: 040-9622707 / Jaije

Hotshot 18
Båten är rejält byggd i glasfiber och divinycell. Den har aldrig gått sönder och
har inte några gamla lagningar. Lämplig för klass V60, 3A och 3B.
30-trailer. Säljes komplett utan motor -Täydellinen paketti, ilman konetta.
Pris 25 000 SEK
max.holmen@hotmail.com
+46 70 450 29 36
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MAAN KATTAVAA OSAAMISTA
VAHVALTA AMMATTILAISELTA
Geodesia

Geologia

Geotekniikka

GeoUnion Oy
TARJOAMME NYKYISILLE JA UUSILLE ASIAKKAILLE:
Suunnitteluun liittyvät mittaukset ja pohjatutkimukset
Tien-, sillan- ja talonrakentamisen aikaiset mittaukset
ja pohjatutkimukset
Saneerausmittaukset
Maa-ainesten ottosuunnitelmat
Ympäristö- ja pohjavesitutkimukset sekä melumittaukset
Geo- ja kunnallistekniikan suunnittelu
Mittauksiin uusinta laserskannaustekniikkaa

Teitä palvelee GeoUnion Oy
Ottakaa yhteyttä
Kornetintie 4 B, 00380 HELSINKI
Puhelin 010 633 8020
Telefax 010 633 8021
e-mail geounion@geounion.fi

