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KILPAVENEILY LEHDEN TOI-
MINTA JA TAVOITTEET
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 12 vuotta siitä kun ensimmäinen 
Kilpaveneily lehti ilmestyi. Lehti joka ilmestyy kaksi kertaa vuodes-
sa jaetaan ilmaisjakeluna kaikille kilpailijoille ja kilpajärjestäjille. 
Lehden painosmäärä on noin 2000 kappaletta per tehty lehtikerta. 
Lehdestä on tullut arvostettu forum kilpaveneilypiireissä.

Lehden tekeminen on vaativa työ ja vaatii paljon työtunteja ja intoa 
jotta jokainen numero voidaan julkaista. Vaativin työ on saada kus-
tannukset tasapainoon. Ilmoituksien hankkiminen on tänä päivänä 
kovan työn takana. Firmoja pommitetaan kovasti ja markkinoilla 
on monta tahoa pyytämässä ilmoituksia. Jan-Erik Hägglundin
panos lehden tekemisessä on ollut aivan ratkaiseva. Ilman hän-
tä ei tätä lehteä olisi edes olemassa. Saamme myös kiittää Jyrki 
Perokorpea joka on monen vuoden aikana suuremmoisella tavalla 
hankkinut ilmoituksia lehdelle. Jari Nenonen, Skandinavia Offset, 
on suurella ammattitaidolla taittanut ja painanut lehteä. Useita 
henkilöitä on myös lähettänyt aineistoa ja hyviä valokuvia. Palstal-
la Menneet Ajat, lehti on myös muistanut venekuskeja jotka ovat 
aikoinaan hyvin menestyneet.

Lehden tavoite on EDISTÄÄ VENEURHEILUA SUOMESSA. Lehti 
pyrkii tuomaan esiin tämän urheilulajin mahdollisimman näyttä-
västi. Lehti toivoo että kilpailijat ja kilpailujärjestäjät saisivat yhä 
enemmän tukea ja sponsoreita toiminnan eteenpäinviemiseksi. Laji 
on kallis laji ja se vaatii tuntuvia rahasummia kustannuksien peittä-
miseksi. Kilpailu mainosrahoista on kova ja vaatii kovaa työtä
venekunnilta. Tärkeä tavoite on myös ylläpitää yhteyttä sekä ve-
neilijöiden että kilpailijoiden välillä. Lehden toivomus on että tämä 
lehtimedia auttaisi mahdollisimman monta veneilyn harrastajaa ja 
kilpailijaa.

Olli Lampinen
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Jäiden lähdettyä Hiidenrannasta aloi-
timme rankan testaamisen ja säädön. 
Kausi alkoi varsinaisesti Karjalohjan 
testipäivillä, jotka sujuivat osaltani 
mainiosti.
Kauden avauskilpailu ajettiin Imatralla 
16-18.6. Kilpailussa ajettiin kaksi eril-
listä SM-osakilpailua, joissa molem-
missa sijoitukseni oli toinen. Ensim-
mäisessä osakilpailussa Max Blomberg 
voitti kaikki kolme lähtöä. Toisessa 
osakilpailussa taistelin Roope Virta-
sen kanssa kaikki erät, mutta hävisin 
kuitenkin eräaika vertailussa kahdella 
sekunnilla.
Imatran jälkeen keskityimme lähdön 
parantamiseen ja poiju ajoon. Race 
Tammela ajettiin 8-9.7 ja siellä kaikki 
onnistui täydellisesti. Voitin aika-ajot 
ja kaikki erät. Putkeen meni se viikon-
loppu! Ensimmäinen osakilpailuvoitto 
GT-30 luokassa!
Race Hirvensalmi ajettiin 29-30.7. 
Yleensä Hirvensalmen kisat ovat men-
neet minulta hyvin, mutta tällä kertaa 
suoranopeus ei riittänyt, joten oli tyy-
dyttävä kolmanteen sijaan. 
Seuraavana viikonloppuna oli MM-
kisat Puolassa. Tiet olivat huonoja ja 
liikenne hurjaa, mutta selvisimme ki-
sapaikalle. Onneksi Team Kemppainen 
lähti mukaan, vaikka Totti olikin ajo-
kiellossa loukkaantumisen takia. Puo-
lassa lähtö oli haastava joessa olevan 
kovan virtauksen takia. Värväsimme 
Esa Kemppaisen avustamaan lähtölai-
turille. Kisat meni suomalaisten osalta 
hyvin, olihan seitsemän parhaan jou-
kossa kolme suomalaista.

Japen kausi 2017
Retkestä selvittiin pienellä 
veneenkorjauksella ja mon-
ta kokemusta rikkaampana.
SM-sarjan päätöskilpailu 
ajettiin Karjalohjalla 26.8, 
joka on meille melkein kuin 
kotikisa. Matkaahan on 
vain muutama kymmenen 
kilometriä. Kisasta teki jän-
nittävän se, että kolmella 
kuljettajalla oli mahdolli-
suus voittaa Suomenmesta-
ruus. Ikävä kyllä Roope Vir-
tanen ei voinut osallistua 
sairastumisen vuoksi kil-
pailuun, joten SM-kisasta 
tuli vain minun ja Maxin 
välinen. Aika-ajot menivät 
nappiin ja sain paalupai-
kan ensimmäiseen erään. 
Lähtöpaikalla oli tässäkin 
kisassa suuri merkitys. Ki-
sassa kaikki sujui hienosti, 
olimme valinneet juuri oi-
kean potkurin ja säädöt ja 
rata oli sopivan tekninen. 
Voitin kaikki erät ylivoimai-
sesti!
Kisan jälkeen olimme Ma-
xin kanssa tasapisteissä 
mutta erävoitot ratkaisivat 
SM-kullan minulle.
Kausi 2017 oli paras kos-
kaan ajamani kausi. Haluan 
kiittää kaikkia järjestäjiä ja 
kanssakilpailijoita kaudesta 
2017.

Jape #74
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Hydrot murroksessa
Hydroluokat eli O-luokat ovat pisim-
män historian omaavia ratakilpai-
luluokkia. Kaikkia niitä yhdistää se, 
että käytettäville perämoottoreille ei 
ole juurikaan rajoituksia, vain kuutio-
tilavuus ja metanoli-polttoaine ovat 
määritelty säännöissä. Pienimmässä 
125-kuutioisessa luokassa moottori 
on rajoitettu yksisylinteriseksi. Ve-
neen on oltava hydro-tyyppiä (ei siis 
katamaraani) 125-350 kuutioisissa. 
Isoimmissa luokissa on pakollinen tur-
vaohjaamo ja veneiden on oltava kata-
maraaneja. Kansainvälisen liiton UIM 
luokituksessa näille luokille on annet-
tu nimeksi Racing Outboards eli O-
luokat. Kilpailuluokat ovat luokiteltu 
moottorin sylinteritilavuuden mukaan. 
Pienin luokka on O-125 ja sieltä eteen-
päin O-175, O-250, O-350, O-500 jne. 
Myös nykyinen ”vakiomoottori”F-1 oli 
alkuaan O-luokka.  

Luokissa O-250 sekä O-500 on ajettu 
Eurooppa-mestaruuksista jo vuodesta 
1939 ja Maailman-mestaruuksista vas-
taavasti vuosista 1963 ja 1965. Nykyi-
sin ovat luokat O-175 sekä O-700 me-
nettäneet maailmanmestaruusarvon. 
UIM nykykalenteri tuntee näin ollen 
vain O-125, O-250, O-350 sekä O-500 
luokat. Kansainvälisiä kisoja ovat 
maanosien mestaruudet sekä maail-
manmestaruudet. Viimeisemmät vuo-
det on ajettu kahdella eri tavalla – yh-
den kisan arvokisana tai sitten sarjana. 
Sarjojen kutsutaan Formula-nimellä 
ja silloin myös luokan nimi on lyhyesti 
F-125, F-250, F-350, F-500. 

Luokkanimien sekamelskaa on ollut 
vaikeata ymmärtää ja nyt on tulos-
sa sääntöihin muutos. Eli nykyiset 
O-luokat päätettiin kaudesta 2018 

alkaen nimetä F-luokiksi. Noin viisi-
toista vuotta sitten yriteltiin luokkiin 
saada puhtia ja päätettiin, että kolme 
luokkaa niistä ajetaan Water Festival 
nimellä. Luokat erosivat kuitenkin 
sillä tavalla, että F-125 ja F-250 ajoi-
vat Euroopan mestaruudesta ja F-500 
maailmanmestaruudesta. Luokkien 
väliset pienet sääntöerot aiheuttivat 
kuitenkin sekaannusta. F-500 luokas-
sa ajettiin yhdessä osakilpailussa kol-
me erää ja kaikki laskettiin mukaan tu-
loksiin. Pienimmissä luokissa ajettiin 
neljä erää ja kolme parasta laskettiin 
lopputuloksiin mukaan. Katsojilla oli 
vaikeuksia pysyä mukana erilaisissa 
sääntöjen kiemuroissa. Muutama vuo-
si sitten sääntöjä muokattiin siten, että 
sarjaa kutsutaan Hydro GP:ksi, jossa 
osakilpailuja on maksimissaan neljä, 
jokaisessa luokassa ajetaan yhteen-
sä kolme erää ja kaikki erät lasketaan 
lopputuloksiin mukaan. Osakilpailun 
voittaja selviää pistejärjestelmän 400, 
300, 225 mukaan ja osakilpailun voit-
taja saa 20 pistettä, toiseksi paras 17 
jne. Tarkemmat pistetaulukot löyty-
vät sääntökirjasta. F-500 luokassa oli 
mahdollisuus Hydro GP sarjan lisäksi 
ajaa kaksi erillistä MM-osakilpailua.
Tulevalla kaudella tilanne muuttuu 
taas. Myös F-125 ja F-250 saavat sar-
jana MM-arvon. EM kisataan jatkossa 
yhtenä osakilpailuna. F-250 ja F-500 
EM ajetaan vuonna 2018 Tallinnassa, 
eli näin on Suomestakin helppoa tulla 
katsomaan tällä hetkellä nopeinta ja 
näyttävintä rataveneluokkaa F-500. 
Hydro GP-kisoissa maksetaan kilpai-
lijoille matkakorvauksia sekä luokassa 
F-500 myös palkintorahaa. Kasvaneet 
kustannukset ovat vähentäneet järjes-
täjien lukumäärää, mutta Hydro GP-
kilpailujen mielenkiinto on kuitenkin 

pitänyt sarjan suosiossa myös järjestä-
jien puolella. 

Kausi 2017 on ollut näissä luokissa 
erityisen mielenkiintoinen. Hydro GP-
kisoja ajettiin vain kaksi: Italian Boret-
tossa sekä Ukrainan Ternopilissä. Sen 
lisäksi ajettiin pienemmissä luokissa 
yksi kilpailu Englannissa (Stewartby) 
ja F-500 MM kulminoitui Cremonassa 
Italiassa. Hydro GP-kisat ovat suosit-
tuja ja sitä näyttää myös osanottajien 
lukumäärä. Vähintään viisikymmentä 
venettä saapuu paikalle ja kisat ovat 
viimeisen asti jännittäviä. 

F-125 luokassa ajettiin EM-tittelistä 
kolme osakilpailua ja joka kilpailun 
voitti eestiläinen Marek Peeba. Kil-
pailijoita oli yhteensä viisitoista, seit-
semästä maasta. Nuorin kilpailija oli 
16-vuotias Sanna Aaslav-Kaasik Tal-
linnasta ja vanhin 69-vuotias puola-
lainen Henryk Synoracki. Viimeksi 
mainittu on saavuttanut Euroopan 
mestaruuden kuusi kertaa, mutta 
”piikkiluokan” maailmanmestaruus 
häneltä vielä puuttui. Kahdesti sijoitus 
on ollut MM-kisoissa kolmas ja aikai-
semmin oli tullut maailmanmestaruus 
isoimmissa luokissa O-250 ja O-350, 
mutta nyt kotimaassa järjestetyssä 
MM-kisassa hän lopuksi voitti maail-
manmestaruuden. Huomioitavaa on, 
että Synoracki valmistaa itse veneen, 
moottorin sekä potkurin. Eli ihan to-
dellinen ”puolalainen ihmemies” joksi 
häntä yleisesti kutsutaan.

O-250 luokan maailmanmestaruus 
ratkottiin Italian Barcisessa ja voit-
tajaksi ylsi ylivoimaisesti italialainen 
Claudio Fanzini. Myös Suomen Sami 
Reinikainen oli mukana, mutta pääsi 
maaliin vain ensimmäisessä lähdössä 
ja jäi lopputuloksissa hännille. 

F-250 luokan Euroopan mestaruuskil-
pailuissa oli mielenkiintoa enemmän. 
Kahdeksantoista osanottajan kilpai-
lussa unkarilainen moninkertainen 
maailmanmestari Peter Bodor voitti 
kaksi osakilpailua kolmesta saavutta-
en näin Euroopan mestaruuden. Mie-
lenkiintoinen seikka, että tuloslistalta 
löytyy kaksi bulgarialaista ja kolme uk-
rainalaista kilpailijaa. Näistä kahdesta 
maasta on nousemassa monia tulevai-
suuden lupauksia.

Attila Havas, Itävalta
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O-350 luokan maailmanmestaruudes-
ta ajettiin Puolassa ja nopeimmaksi 
osoittautui italialainen Alex Cremona. 
Ilkka Rytkönen voitti ensimmäisen 
lähdön, mutta sen jälkeen epäonnise-
na piti tyytyä neljänteen sijaan. F-350 
EM kisa ajettiin kahden osakilpailun 
sarjana (Latvia ja Italia), jonka voitti 
tšekki David Loukotka. 

O-500 Euroopan mestaruus ajettiin 
San Nazzarossa Italiassa jossa par-
haaksi osoittautui paikallinen kuljetta-
ja, yhdeksänkertainen maailmanmes-
tari Giuseppe Rossi. Tämä oli hänelle 
kuitenkin vasta ensimmäinen Euroo-
pan mestaruus viisisatasissa. 

F-500 MM-sarjasta muodostui todelli-
nen trilleri. Kaikissa kolmessa osakil-
pailussa oli eri voittajat ja maailman-
mestari selvisi viimeisen osakilpailun 
viimeisen lähdön viimeisellä kierrok-
sella. Ennen viimeistä osakilpailua oli 
kultamitalissa kiinni viisi urheilijaa. 
Teoreettinen mahdollisuus maailman-
mestariksi oli yhteensä yhdeksällä kul-
jettajalla. Vielä ennen viimeistä lähtöä 
neljällä kuljettajalla oli maailmanmes-
taruus saavutettavissa. Eipä ole kos-
kaan aikaisemmin näkynyt niin her-
mostuneita kuljettajia ennen viimeistä 
lähtöä kuten nyt oli Cremonassa. Kisa 
oli joillekin kuskeille täydellinen epä-
onnistuminen tai muuten yllätyksiä 
täynnä. Ennen viimeistä osakilpailua 
sarjaa johtanut Giuseppe Rossi ei saa-
nut lainkaan tulosta. Aika-ajossa hän 
oli nopein. Ensimmäisessä lähdössä 
petti pieni paineventtiili ja johtopai-
kalta tuli keskeytys. Toisessa teki hän 
itse ajovirheen ja moottori pysähtyi. 
Lähtölaiturilla moottorin lämmityk-
sen aikana rikkoontunut kaasuvaijeri 
esti osallistumisen kolmanteen erään. 
Sarjassa toisena ollut slovakki Mari-
an Jung, monikertainen luokan maa-
ilmanmestari, kärsi jo harjoituksissa 
moottorin rikkoutumisesta kampiak-
selin katkettua. Ensimmäisen lähdön 
hän kuitenkin voitti. Toisessa lähdös-
sä tuli hänellekin ajovirhe ja moottori 
sammui. Kolmannessa lähdössä olisi 
tarvittu maailmamestaruuteen voitto 
tai toinen sija, eestiläisen Erko Aab-
ramsin jälkeen. Pieni puupalanen pila-
si kuitenkin mahdollisuudet, Po joesta 
löytynyt puupalanen tukki jäähdytyk-
sen ja Marian Jungin veneen moottori 
pysähtyi kun hän oli juuri noussut toi-
sella kierroksella kolmanneksi. 
Ennen tämän kauden viimeistä erää 
oli MM-sarjan johtoon noussut ees-
tiläinen Erko Aabrams, joka ennen 

O-luokkien mestarit 2017
MM
O-125 Henryk Synoracki  Puola
O-250 Claudio Fanzini  Italia
O-350 Alessandro Cremona Italia
F-500 Attila Havas  Itävalta

EM
F-125 Marek Peeba  Eesti
F-250 Peter Bodor  Unkari
F-350 David Loukotka  Tšekin Tasavalta
O-500 Giuseppe Rossi  Italia

tätä Cremonan osakilpailua oli MM-
taulukossa ”vasta” viides. Ensimmäi-
sessä erässä hän oli toinen ja toisessa 
lähdössä tuli voitto. Erko johti myös 
viimeistä erää alusta alkaen, kunnes 
viimeisen kierroksen alussa moottorin 
vaihteisto hajosi ja huippupotkuri up-
posi Po-joen pohjaan. Ajettavaa olisi 
ollut enää vain kolmekymmentä se-
kuntia eli maailmanmestaruus oli to-
della lähellä. Maailmanmestaruuden 
saavutti unkarilainen, Itävallan lisens-
sillä ajava Attila Havas. Hän ei voitta-
nut yhtäkään sarjan lähtöä, mutta se 
riitti. Attila Havas on kaikkien aikojen 
menestyksekkäin moottoriveneurhei-
lija yli kuudellakymmenellä mitalilla 
ja kolmellatoista maailmanmestaruu-
della. 

Lisätietoa Hydro GP-sarjasta : 
www.hydrogp.com
Teksti ja kuvat: Vahur Joala

Henryk Synoracki, Puola

Marek Peeba, Eesti

Peter Bodor, Unkari

Giuseppe Rossi, Italia
Erko Aabrams, Eesti
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Roslagsloppet 2017 ja tavoitteena jäl-
leen vaatimattomasti kokonaiskilpai-
luvoitto, ei sen enempää. 

Olimme perillä kisapaikalla torstai 
aamuna. Tarkoitus oli mennä tutustu-
maan sekä eteläiseen että pohjoiseen 
reittiin etukäteen mutta päädyimme 
ajamaan vain pohjoisen,  koska eteläi-
nen reitti oli lähes sama kuin edellis-
vuonna.

Perjantaina oli vuorossa ilmoittautu-

minen, katsastus ja ohjaajakokous. 
Ohjaajakokouksessa ei mitään uutta 
tietoa reitistä eikä muustakaan kilpai-
luun liittyvästä, kaikki tarvittava löytyi 
jo kilpailukutsusta. Täällä osataan jär-
jestää kilpailuja.

Lauantai ja kisa aamu. Vesillelasku 
oli jälleen Kapellskärissä. Vesillelasku 
alueella oli hyvää aikaa tarkkailla ja 
kuunnella muiden potkuri valintoja ja 
tehdä johtopäätöksiä vauhdista mitä 
tullaan ajamaan. 

Keli oli kovempi kuin edellisinä vuo-
sina. Eteläinen reitti sisälsi suojaisia 
ja avoimia vesiä ja kun tiedettiin että 
ulkona oli kohtuullinen keli niin piti 
päättää millä mennään. Valittiin alle 
potkuri jolla pystyi ajamaan aallokos-
sa lujaa mutta tyynemmällä osuudella 
hävittäisiin hiukan huippuvauhdissa.

Lähtö meni osaltamme hyvin ja olim-
me ensimmäisellä kääntöpisteellä toi-
sina C-45 (Sebastian Groth ja Josefin 
Due-Boje) johdossa. Tyynemmällä 
osuudella meidät ohitti C-60 (Mika-
el Bengtsson/Joakim Kumlin) ja nyt 
huomasi että muilla oli hiukan parem-
mat huiput.
 

Roslagsloppet 2017
Ajoimme kolmantena kohti eteläisintä 
pistettä. Eteläisimmän pisteen jälkeen 
alkoi kova aallokko johon olimme va-
rautuneet potkurivalinnalla. Pääsim-
me nopeasti ohi muista ja ajoimme 
kärjessä. Eteläisellä osuudella ajettiin 
yksi pitkä ja yksi lyhyt lenkki. Pystyim-
me pitämään aallokossa ajamamme 
eron lähes eteläisen reitin maaliin, 
C-60 ja C-45 pääsivät aivan lenkin lo-
pussa ohi ja ero välitankkaukseen ja 2 
tunnin taukoon tultaessa oli vain 8 se-
kuntia kärkeen.

Eteläisellä reitillä oli myös hieman 
draamaa kun C-222 Team Bleachboys 
(Johan Rehn ja Esa Luukkonen) su-
kelsivat aaltoon 75 solmun nopeudel-
la sillä seurauksella että vene katkesi 
turvaohjaamon edestä, mennessään 
etukautta ympäri. Onneksi oli kun-
non turvaohjaamo ja kunnon turvava-
rusteet, kaverit selvisivät muutamilla 
mustelmilla.

Tauon aikana Väddön kanavassa vaih-
doimme laiturilta isompaa potkuria 

alle koska pohjoiselle reitille ei oltu 
luvattu kovaa tuulta ja reitti oli paljon 
suojaisampi, lukuun ottamatta Öreg-
rundin ulkopuolella ajettavia kolmea 
lyhyttä kierrosta ennen maalia. 

Aika lähtö Väddön kanavasta ja ta-
kaa-ajo alkoi. Ajoimme vähän aikaa 
C-45:ttä takaa kunnes saimme kiinni 
ja pääsimme ohi. Alkoi C-60 jahtaus 
ja näytti siltä että etumatka ei kas-
va mutta emme myöskään saa sitä 
kiinni. Kaikki muuttui kuitenkin kun 
C-60 ajaa täysin väärään suuntaan. 
Me tiesimme tarkkaan minne olimme 
menossa ja näin pääsisimme kärkeen 
juuri ennen matkaa kohti Öregrundia 
ja maalia. Mutta kukas se sinne peilei-
hin ilmestyi jollei C-60.

Nyt alkoi todellinen ajo voitosta rinta 
rinnan. Saimme ajettua noin veneen 
mitan edellä Öregrundiin asti jossa 
tuli yllättäen vastaan toista metriä aal-
lokkoa ja kova tuuli. Järjestäjät olivat 
joutuneet huonontuneiden sääolosuh-
teiden takia siirtämään maalin ja ly-
hentämään kilpailun. Maali oli aivan 
Öregrundin sataman kohdalla oleva 
vene mistä heilutettiin punaista lippua 
merkiksi kilpailun keskeyttämisestä. 
Me emme olleet asiasta tietoisia joten 
asia tuli meille täytenä yllätyksenä.
Kilpailu oli keskeytetty ja olimme maa-
lissa veneenmitta ennen C-60.

Punaisen lipun ja maalin siirtämisen 
takia kilpailu sai kuitenkin pitkän his-
toriansa toisen kerran jaetun koko-
naiskilpailun voiton kahden venekun-
nan kesken. Jaetulla ykkössijalla C-101 
Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki 
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sekä C-60 Mikael Bengtsson ja Joakim 
Kumlin. Kaiken kaikkiaan urheilulli-
nen päätös voitosta.

Tilastotietona lopuksi mainittakoon, 
Jussille kolmas perättäinen kar-
tanlukijan kokonaiskilpailuvoitto 
Roslagsloppetissa. Ei ole kukaan muu 
suomalainen pystynyt samaan, eikä 
kukaan ruotsalainenkaan  

JOHNSSON RACING

Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki
Kuvat: www.fredproduction.se
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Lauantaina 22.7 ajettiin taas perintei-
set Kamk-kisat Kabbölen selällä Lo-
viisassa. Aurinkoinen aamupäivä hou-
kutti runsaan määrän katsojia paikalle 
Kesätorin jälkeen. 
Kun ensimmäiseen lähtöön oli enää 
pari minuuttia, alkoi yllättäen sata-
maan vettä kaatamalla. Siitä johtuen 
muutama yleisön edustaja päätti men-
nä nauttimaan Kabböle Cafe Marinan 
antimista. Ensimmäiset lähdöt ajettiin 
kaatosateessa ilman suurempaa dra-
matiikkia. Alle 50HV luokan valmis-
tautuessa alkoi jännitys kytemään, 
lähtölaiturilla katseet vakavoituivat ja 
turvaveneissä olivat pelastusmiehistö 
valmiina toimimaan, mitä tahansa voi 
tapahtua kun vauhdit liikkuvat maa-
gisen 50-solmun rajan tuntumassa. 

”Kotiradalla” ajava Tobias Nevalainen 
näytti vanhalla TG:llään taas ettei ajo-
tuntuma mihinkään hävinnyt vaikkei 
miestä ole näkynyt virallisilla radoilla 
muutamaan vuoteen, hän vei voiton 
nimiinsä ennen Aleksi Mäkistä Dalla-
pietassa.
Tässä vaiheessa sade oli lakannut ja 
edellisen luokan äänen houkuttelema-
na alkoi Kabböle Cafe Marinaan sade-
suojaan lähteneet tulemaan takaisin 
rantaan katsomaan kilpailuja, koska 
kaikki tietävät ettei pari seuraavaa luo-
kaa kannata missata. 
Oli siis seuraavana luvassa 75hv käyttö-
veneiden lähtö jonka jälkeen ajettaisiin 
75 Sporttivene-lähtö. Molemmissa luo-
kissa on käytössä joko Yamaha tai Evin-
rude/Johnson 70/75 hv koneet joita on 
tavalla tai toisella viritetty huippuunsa, 
kyläkisoissa kun virittäminen on vapaa. 
Alle 75hv Extreme-cupissa kaikilla oli 
Marino Swing vene Yamahalla, joten 
kilpailussa nähtiin kuka on onnistunut 
parhaiten moottorin virittämisessä ja 

Kamk-Race 2017
potkurivalinnassa. 
Juho Vanhanen 
otti erinomaisen 
lähdön ja nousi 
ylivoimaiseen joh-
toon eikä kukaan 
pystynyt haas-
tamaan häntä, 
KUNNES… Vii-
meisellä kierrok-
sella kone hyytyi ja 
Vanhasen kilpailu 
jäi siihen. Voiton 
vei Henrik Strand. 
Jälkikäteen selvisi 
että koneesta oli sulannut mäntä vää-
rän polttoaineen seurauksena. 
Nyt oli luvassa kaikkein odotetuin läh-
tö, Sport 75, luokassa missä yleensä 

on kirjava valikoima eri 
vene/moottoriyhdistel-
miä; yksirunkoisia, ka-
tamaraameja, Yamaha, 
OMC, siipiveneitä, omate-
koisia. Niin tänäkin vuon-
na. Luokka on aina ollut 
tapahtumarikas, vuosien 
saatossa on sattunut kaa-
tumisia ja eri haaverei-
ta, joten tähän lähtöön 
järjestäjillä nousi karvat 
pystyyn kun veneet ulvoen 
ylittivät lähtölilinjan.
Johdon otti Sami Pylkkö, 
Johnson Stinger/Argo-
yhdistelmällään. Samia 

voi jo tituleerata veteraanikuljetta-
jaksi, sillä hän on osallistunut kisoi-
hin alusta asti. Toisena oli Sebastian 
Sundvik keltaisella TG:llään yamahan 
vauhdittamana, ja kolmantena Tee-
mu Majuri. kärkikolmikolla oli todella 
kova tahti päällä ja rako muihin alkoi 
kasvaa. Takaa tuli kuitenkin yksi, joka 
päättäväisellä ja tarkalla ajolla alkoi 

saavuttaa kärkeä. Viidentenä lähtö-
linjaa ylittänyt Sebastian Sederholm 
kovaäänisellä LindellCat/Johnson-
yhdistelmällä ei tyytynyt sijoitukseen-
sa lähdön jälkeen ja teki kovan urakan 
noustessaan toiseksi. 

Kovan vastuksen antoi ensin Alek-
si Mäkinen Dallapieta/Mercury -ve-
neessään, sitten Teemu Majuri, joka ei 
enää pystynyt pitämään Sederholmia 
takanaan ja lopuksi myös Sebastian 
Sundvik tuli ohitetuksi kovan Kissa-
Hiiri leikin jälkeen. Lopuksi kierrokset 
loppuivat kesken ja kilpailijat tulivat 
maaliin, joten voi vain spekuloida jos-
ko Sederholm olisi päässyt myös kovaa 
tahtia pitäneen Pylkön ohi jos kierrok-
sia olisi ollut enemmän.

Sebastian Sederholm palkittiin ”Vuo-
den Ratinkääntäjä” -palkinnolla ko-
vasta suorituksestaan. Toinen vahva 
ehdokas Palkinnosta oli Sebastian 
Sundvik, joka osallistui peräti neljään 
lähtöön, on hänkin melkoinen ratin-
kääntäjä.
Alle 100Hv luokassa Sebastian Sund-
vik otti revanssin, täydellisen lähdön 
jälkeen ei edes Pylköllä ollut sanomis-

  Tobias Nevalainen

  Sebastian Sundvik

Extreme
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ta ja Sundvik otti voiton 11 sekunnin 
marginaalilla raivokkaan ajon jälkeen. 
Tämän vuoden kisat näyttivät sen, et-
tei ole paljoakaan Yamahan ja OMC:n 
välissä kunhan paketti on oikeissa sää-
döissä ja kuljettajalla pysyy hermot 
hallinnassa. 

Yli 100Hv luokassa voiton vei Mathias 
Tölkkö, vain kaksi sekuntia ennen Se-
bastian Sundvikin. 

Tämän lähdön jälkeen saivat järjestä-
jät pyyhkiä hien (sadeveden) otsasta 
ja huokaista helpotuksesta, Kisoista 
selvittiin ilman vakavia onnettomuuk-
sia. Teknisiä murheita oli muutamalla, 
mutta materiaalivauriot saa korjattua. 
Kabböle Motorbåtsklubb Kiittää jär-
jestäjiä, kilpailijoita ja katsojia tämän 
vuoden kilpailusta. 

Erityiskiitos haluaisimme suunnata Is-
näs VPK:lle avusta. 

Ensi vuonna nähdään taas!
Teksti: Magnus Sederholm
Kuvat: Urho Ilmonen, Jaije

Yli 100Hv luokassa voiton vei Mathias Tölkkö, vain kaksi sekuntia ennen Sebastian Sundvikin.  

Tämän lähdön jälkeen saivat järjestäjät pyyhkiä hien (sadeveden) otsasta ja huokaista helpotuksesta, 
Kisoista selvittiin ilman vakavia onnettomuuksia. Teknisiä murheita oli muutamalla, mutta materiaalivauriot 
saa korjattua.  

Kabböle Motorbåtsklubb Kiittää järjestäjiä, kilpailijoita ja katsojia tämän vuoden kilpailusta.  

Erityiskiitos haluaisimme suunnata Isnäs VPK:lle avusta.  

Ensi vuonna nähdään taas! 

 

 

  

 

UNDER / ALLE 5  

1) Oliver Martin                2,50 

    Willy Sundberg              dnf 

 

UNDER / ALLE 15  

1) Benjamin Vuorihovi          2,30 

 

UNDER / ALLE 15 sport 

1) Benjamin Vuorihovi          2,01 

2) Elmer Skogster                  2,09 

3) Jonathan Nyman              2,12 

 

UNDER / ALLE  25  

1) Sebastian Sundvik          4,22 

2) Daniel Lindqvist              4,38 

3) Dan Harkimo                   6,13 

 

UNDER /  ALLE 25 sport 

1) Tony Rosenström             3,58 

2) Benjamin Vuorihovi          4,10 

    Jerry Ekholm dns 

 

UNDER / ALLE  50 

1) Tobias Nevalainen         5,29 

2) Aleksi Mäkinen              5,39 

3) Max Wolontis                 5,51 

4) Tony Rosenström           6,17 

    Kimi Eskelinen dns 

 

UNDER / ALLE 75 (swing extreme cup) 

1) Henrik Strand                     5,34 

2) Göran Martin                      5,43 

3) Lars-Johan Lundmark        5,54 

4) Max Wolontis                      6,04 

    Juho Vanhanen                   dnf 

 

UNDER / ALLE 75 sport(sport75 cup) 

1) Sami Pylkkö                            5,00 

2) Sebastian Sederholm            5,01 

3) Sebastian Sundvik                 5,04 

4) Teemu Majuri                         5,30 

5) Aleksi Mäkinen                       5,40 

6) Vivian Vapaavuori                  5,52 

7) Kimi Eskelinen                        6,12 

 

UNDER / ALLE 100 

1) Sebastian Sundvik                5,05 

2) Sami Pylkkö                           5,16 

3) Teemu Majuri                       5,27 

4) Kimi Eskelinen                     +1 varv 

    Tommi Lampila                    +1 varv 

    Juho Vanhanen                    +1varv Benjamin Vuorihovi

Benjamin VuorihoviTony Rosenström

Sami Pylkkö ja Sebastian Sederholm

Extreme

 

ÖVER / YLI 100 

1) Mathias Tölkkö                   4,56 

2) Sebastian Sundvik              4,58 

3) Eero Heininen                     5,16 

4) Kevin Nieminen                   5,45 

 

Marino Swing cup 

1) Mikael Warelius 

2) Charlie Estlander 

3) Johan Wahlman  

4) Kaffe Karlsson 

5) Ted Sandström 

6) Max Malmberg 

6
)
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Viime vuonna ei kirjoitettu juttua, jo-
ten tässä kertomus mitä ollaan kah-
den vuoden aikana puuhailtu. Tässä ei 
niin paljon kisojen tapahtumista, vaan 
enemmän minkälaisia projekteja ol-
laan tämän tiimoilla tehty. 

Kun aloitettiin F4:ssa vuonna 2015 
tehtiin aika erilainen vene eikä se oi-
kein onnistunut, joten kauden päät-
teeksi sahattiin vene osiksi ja aloitet-
tiin vähän tavanomaisemman veneen 
rakentelu. Ennen sitä perehdyin mie-
lenkiinnon vuoksi CFD-laskentaan, 
eli ”computational fluid dynamics”. 
Löytyy oikein hyvä ilmaisohjelma, 
OpenFoam, jolla pystytään laskemaan 
monimutkaisiakin fysikaalisia ilmiöi-
tä. Se on kuitenkin yliopistomaailmas-
sa kehitetty, ja sen käyttöliittymä on 
erittäin hankala. Sen päälle on tehty 
kaupallisia käyttöliittymiä, joilla on 
helpompi päästä alkuun. Yksi tällainen 
on SimFlow, jolla on myös rajoitettu 
ilmaisversio. Latasin ilmaisversion, 
ja totesin aika nopeasti, että mallien 
koko, eli solmujen maksimimäärä oli 
rajattu aivan liian pieneksi tunnelive-
neen laskentaan. Otin yhteyttä ohjel-
man tekijöihin, ja ne kiinnostui heti 
tästä ja antoivat kahden viikon ilmai-
sen täyslisenssin. Ja minä laitoin kone 
laskemaan. Yksi laskentatapaus kesti 
minun kannettavalla 5-6 tuntia, joten 
aikaa kului. Kahden viikon kulutta 
vertasin tuloksia todellisuuteen, eikä 
oikein täsmännyt. Otin taas yhteyt-
tä ohjelmantekijöihin, ja ne innostui 
vielä enemmän, ja antoi kaksi viikkoa 
lisää. Nyt ne oli tiiviisti mukana kehit-
tämässä parametreja, jotta saataisiin 
oikeita tuloksia. Tätä jatkettiin tammi-
kuun loppuun saakka, jolloin minun 
oli pakko lyödä venepiirustukset luk-
koon ja lähteä rakentamaan. Vielä jäi 
absoluuttisissa laskentatuloksissa tar-
kennettavaa, mutta erilaisten veneen 
muutosten vaikutusta pystyttiin hyvin 
todentamaan.

Liwe Racing Team kaudet 2016 ja 2017
Vuoden 2016 vene paljastui valmistut-
tuaan noin 15 kg ylipainoiseksi, joten 
lähtökohdat olivat jo nyt huonot. Ajet-
tiin kesän mittaan kolme kisaa, joissa 
vauhti suorilla oli OK, mutta mutkat 
eivät sujuneet, eikä lähdötkään olleet 
parhaimmasta päästä. Lohjan kisan 
ensimmäisen päivän jälkeen sahattiin 
illalla lisäkelluke ponttoonin takapääs-
tä pois, ja eräaika parani reippaat 20 s, 
eli yli sekuntti per kierros. Mutkat me-
nivät nyt hieman paremmin.

Kauden päätteeksi todettiin, että vielä 
oli paljon parannettavaa, painoa piti 
saada pois, ja käännökset nopeimmik-
si, lähdötkin piti parantaa. Joten taas 
laitettiin saha vinkumaan, eikä nyt 
säästetty kuin pelkkä ohjaamo.

Kesällä oltiin kehitetty potkurimittaus-
laite, jolla saadaan mitattua lavat noin 
0,1 mm tarkkuudella ja pisteet suoraan 
exel:iin, jossa sitten voi laskea kaiken 

näköistä. Tämä on ollut haaveeni jo 
kauan ja nyt vasta se tuli tehtyä. 
 
Nyt kun oli potkurimittauslaite, niin 
piti tietysti tehdä omia potkureita. 
Halusin pystyä määrittelemään pot-
kureiden geometria ”mielivaltaisesti” 
ja mittatarkasti ilman kalliita muotteja 
tai työkaluja. Nyt kun 3D-tulostimet 
ovat tulleet aika edullisiksi ja kun 3D-
mallinnusohjelma jo oli käytössä, niin 
se tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Muo-
vipotkureista tehtiin sitten SacoTecin 
valimolla tarkkuusvalamalla teräspot-
kurit. 3D-tulostimen sain kotiin jou-
luksi, joten siinä se aika meni sitten 
sen virittämisessä. 

Ja aika riensi taas, ei ole enään pitkiä 
talvia. Jo marraskuussa Alexander ja 
Frank olivat yhdessätuumin sahan-
neet mallia 2016 paloiksi. Tammikuun 
puolivälissä oli vielä paljas ohjaamo 
veneenrakennustelineessa. Nyt piti 

jättää potkurihommat ja laittaa vene 
työn alle. 

Lähdettiin erittäin painokriittisesti 
rakentamaan uutta. Veneen muotoja 
ei paljon muutettu, paitsi ponttoonin 
pohjaa keulassa ja sen sisäkylkeä, jotta 
saataisiin purevuutta mutkissa.  Pont-
toonit tehtiin nyt hiilikuidusta, suo-
raan 10 mm Airex levyille, jotka olivat 
valmiiksi muotoon vesileikatut. Vane-
rimiehenä kuiturakenne ei houkutel-
lut, mutta lusikka kauniiseen käteen 
ja uutta oppimaan...ja täytyy mainita, 
että vuonna 1983, kun kaikki veneet 
olivat vaneria, minä tein ensimmäisen 
SC-katin Divinycell-lasikuitu-sand-
wich rakenteisena. Kantapään kautta 
opittiin muuten, että Airex ei kestä 
lämpöä paljonkaan. Vesileikkauksen 
jälkeen levyt piti nimittäin pestä ja 
kuivattaa. Minäpä laitoin ne saunaan 
yön yli noin 60 asteeseen kuivumaan. 
Aamulla kun kävin hakemassa niitä ne 
oli lässähtänyt lauteille kuin kumile-
vyt. Ne oli kutistunut pari prosenttia, 
ja kierot joka suuntaan, eli uudet levyt 
leikattavaksi....Onneksi Weldmecilla 
homma hoituu. Minkälaista puruku-
mia muuten musta kilpavene on ete-
lässä, ja toivon mukaan lentokoneissa 
on jotain muita aineita??!! 

Käännettäessä runkoa oikeinpäin to-
dettiin jo että painon suhteen olimme 
hyvässä mallissa. Veneen valmistuttua 
voitiin todeta että olimme keventäneet 
30 kg!! Uskomatonta, koska se vastaa 
kolmen kuuden millin vanerilevyn pai-
noa. Eikä 2016-mallissa oltu käytetty 
enempää kuin kolme levyä kuusmillis-

Liwe Racing Team kaudet 2016 ja 2017. 
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tiiviisti mukana kehittämässä parametreja, jotta saataisiin oikeita tuloksia. Tätä jatkettiin tammikuun 
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Vuoden 2016 vene paljastui valmistuttuaan noin 15 kg ylipainoiseksi, joten lähtökohdat olivat jo nyt 
huonot. Ajettiin kesän mittaan kolme kisaa, joissa vauhti suorilla oli OK, mutta mutkat eivät sujuneet, 
eikä lähdötkään olleet parhaimmasta päästä. Lohjan kisan ensimmäisen päivän jälkeen sahattiin 
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Nyt kun oli potkurimittauslaite, niin piti tietysti tehdä omia potkureita. Halusin pystyä 
määrittelemään potkureiden geometria ”mielivalatisesti” ja mittatarkasti ilman kalliita muotteja tai 
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tä.... Painon suhteen on vaan niin, että 
joka ikisesta osasta pitää ottaa kaikki 
mahdollinen pois. Muuten ei onnistu. 
Ensimmäinen tavoite oli siis saavutet-
tu kirkkaasti. Lähdötkin parani jon-
kin verran kevennyksen seurauksena. 
Käännösten kanssa taas meni vähän 
överiksi, nyt se puree liikaa, ja uppoaa 
aivan liian syvälle tiukissa mutkissa. 
Tätä pitää nyt syksyn aikana yrittää 
korjata.

Kevään mittaan olin saanut Sacote-
cilla valettua kolme potkuria, ja kol-
me lapaa. Mittatarkkuus oli valuissa 
hyvä, joten asiantuntemusta valimolla 
löytyy. Lapojen kärjet heitti 2-3 mm, 

joten se oli helposti korjattavissa. 
Tuntejahan toki menee, kun pitää sor-
vata keskiö, hitsata rihlaholkki, ja sit-
ten viimeistellä lavat, mutta se kuuluu 
asiaan. Jaa, ja sitten ne kolme lapaa. 
Piti nyt sitten laittaa kuntoon vanha 
säätösiipipotkurikin, joka oli ollut 70 
CES:illa. Vaikka varmaan ei käytettäis 
sitä kisoissa en malttanut olla kokei-
lematta. Uusien osien sorvaamisessa 
meni sitten suurimman osan ajasta 
ennen Imatran kisaa. Säätösiipipot-
kurin koeajo oli jännittävimpiä hetkiä 
tänä kesänä, ja sehän toimi. Säätöä on 
noin 18” – 24”, joten laiturista lähti, ja 
huippunopeuttakin oli hienosti. No, se 
siitä sitten....

 Nyt oli kisojen vuoro. Ensin Imatra, 
jossa Alexander pärjäsi oikein hyvin 
ollen 10. ja 11. kovassa joukossa. 5-6 
ensimmäistä piti todella kovaa vauh-
tia, mutta sitten oli tasaista. Nopeus oli 
hyvä kun hän pääsi ajamaan ehjässä 
vedessä, mutta heti kun oli enemmän 
keliä ja ruuhkaa oli vaikeampaa.

Kauden toinen kisa, eli Hirvensalmi, 
ei alkanut hyvin. Jo harjoituksissa tuli 
tehtyä aikamoiset piruetit nopeassa 
90-asteen mutkassa. Onneksi vene 
pysyi oikein päin ja kun Alexander tuli 
maihin ei tullut kehuja veneestä. Hän 
oli tietämätön siitä, että evä oli kat-
kennut, jonka vuoksi tietysti oli pieniä 
hallintavaikeuksia. Kisa olisi loppunut 
siihen, jos Magnus ei olisi lainannut 
varaperäänsä. Kiitos siitä! Kisassa oli 
hieno keli ja nyt Alexander pysyi hy-
vin mukana vauhdissa. Ensimmäinen 
lähtö oli upea ja hän oli ensimmäisenä 
poijussa. Landen pääsi kuitenkin sisä-
kautta ohi. Harmiksi kisan puolivälissä 
kone meni ”safe moodiin” ja keskeytys 
oli edessä. Toinen lähtö ei ollut yhtä 
hieno, mutta pysyi hienosti vauhdissa 

Lähdettiin erittäin painokriittisesti rakentamaan uutta. Veneen muotoja ei paljon muutettu, paitsi 
ponttoonin pohjaa keulassa ja sen sisäkylkeä, jotta saataisiin purevuutta mutkissa.  Ponttoonit tehtiin 
nyt hiilikuidusta, suoraan 10 mm Airex levyille, jotka olivat valmiiksi muotoon vesileikatut. 
Vanerimiehenä kuiturakenne ei houkutellut, mutta lusikka kauniiseen käteen ja uutta oppimaan...ja 
täytyy mainita, että vuonna 1983, kun kaikki veneet olivat vaneria, minä tein ensimmäisen SC-katin 
Divinycell-lasikuitu-sandwich rakenteisena. Kantapään kautta opittiin muuten, että Airex ei kestä 
lämpöä paljonkaan. Vesileikkauksen jälkeen levyt piti nimittäin pestä ja kuivattaa. Minäpä laitoin ne 
saunaan yön yli noin 60 asteeseen kuivumaan. Aamulla kun kävin hakemassa niitä ne oli lässähtänyt 
lauteille kuin kumilevyt. Ne oli kutistunut pari prosenttia, ja kierot joka suuntaan, eli uudet levyt 
leikattavaksi....Onneksi Weldmecilla homma hoituu. Minkälaista purukumia muuten musta kilpavene 
on etelässä, ja toivon mukaan lentokoneissa on jotain muita aineita??!!  

Käännettäessä runkoa oikeinpäin todettiin jo että painon suhteen olimme hyvässä mallissa. Veneen 
valmistuttua voitiin todeta että olimme keventäneet 30 kg!! Uskomatonta, koska se vastaa kolmen 
kuuden millin vanerilevyn painoa. Eikä 2016-mallissa oltu käytetty enempää kuin kolme levyä 
kuusmillista.... Painon suhteen on vaan niin, että joka ikisesta osasta pitää ottaa kaikki mahdollinen 
pois. Muuten ei onnistu. Ensimmäinen tavoite oli siis saavutettu kirkkaasti. Lähdötkin parani jonkin 
verran kevennyksen seurauksena. Käännösten kanssa taas meni vähän överiksi, nyt se puree liikaa, ja 
uppoaa aivan liian syvälle tiukissa mutkissa. Tätä pitää nyt syksyn aikana yrittää korjata. 

Kevään mittaan olin saanut Sacotecilla valettua kolme potkuria, ja kolme lapaa. Mittatarkkuus oli 
valuissa hyvä, joten asiantuntemusta valimolla löytyy. Lapojen kärjet heitti 2-3 mm, joten se oli 
helposti korjattavissa. Tuntejahan toki menee, kun pitää sorvata keskiö, hitsata rihlaholkki, ja sitten 
viimeistellä lavat, mutta se kuuluu asiaan. Jaa, ja sitten ne kolme lapaa. Piti nyt sitten laittaa kuntoon 
vanha säätösiipipotkurikin, joka oli ollut 70 CES:illa. Vaikka varmaan ei käytettäis sitä kisoissa en 
malttanut olla kokeilematta. Uusien osien sorvaamisessa meni sitten suurimman osan ajasta ennen 
Imatran kisaa. Säätösiipipotkurin koeajo oli jännittävimpiä hetkiä tänä kesänä, ja sehän toimi. Säätöä 
on noin 18” – 24”, joten laiturista lähti, ja huippunopeuttakin oli hienosti. No, se siitä sitten.... 

 

 

Nyt oli kisojen vuoro. Ensin Imatra, jossa Alexander pärjäsi oikein hyvin ollen 10. ja 11. kovassa 
joukossa. 5-6 ensimmäistä piti todella kovaa vauhtia, mutta sitten oli tasaista. Nopeus oli hyvä kun 
hän pääsi ajamaan ehjässä vedessä, mutta heti kun oli enemmän keliä ja ruuhkaa oli vaikeampaa. 

mukana.
Meidän piti ajaa vaan kotimaan kisat, 
mutta Hirvensalmen jälkeen into kas-
voi, ja päätettiin lähteä vielä Liettuan 
MM-osakilpailuun. Siellä oli kuiten-
kin kova keli eikä vene oikein pysynyt 
hallinnassa. Otettiin järki käteen ja 
keskeytettiin kisa. Todella harmillista, 
mutta vielä on ajettavuuden kanssa te-
kemistä.

Mitä jäi näistä vuosista käteen? Ehkä 
paras saavutus on kaksi vuotta ilman 
kaatoa, siitä pisteet Alexanderille. Itse 
olen saanut kehittää moni asia, min-
kä olen kauan halunnut tehdä. Nyt 
pitäisi vaan saada kaikki osa-alueet 
toimimaan yhteen ja korjata ne huo-
not puolet, mitkä nyt on tiedossa. Eli 
suurempaa nousua ja enemmän kier-
roksia, sanoi aikoinaan Kurre Holm-
berg kun kysyin miten saadaan vauh-
tia lisää! Hyvää ja kehittävää syksyä 
kaikille!

Liwe Racing Team
Jan-Erik Lindholm

  

Miksi siirtäisit huomiseen sen 
minkä voit muuttaa tänään?
Me muutamme kotisi nopeasti ja oikeaan hintaan.
Lähellä sinua, siksi myös edullisempi.

Pyydä tarjous! Puh. 0400 89 8069

www. citymuutot.fi Helpompi tapa muuttaa.

Kotimuutot 
alk 450,-
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Kauden 2016 täyskäden jälkeen (F4 
MM 1, EM 1, PM 1 ja SM 1) lähdettiin 
kauteen ennakkosuosikin asemassa, 
enää ei riittänyt pelkästään hyvät sijoi-
tukset vaan nyt oltiin takaa-ajattavan 
asemassa. Tulevan kauden odotettiin 
olevan erittäin haastava, mutta ku-
kaan ei osannut ennustaa minkälaista 
vuoristorataa siitä tulisi!

Tähänkin kauteen lähdettiin viime 
vuoden tapaan Motor Mixiltä vuok-
ratulla veneellä. Motor Mixiltä viime 
kesänä vuokrattu vene oli myyty Ben 
Jelfille, joten kausi jouduttiin aloitta-
maan uudella veneellä.

Vaiherikas MM-kausi
F4 veneiden MM-sarja alkoi kotikil-
pailulla Imatran Vuoksella. Kotivesien 
tuoma etu ei kuitenkaan auttanut en-
simmäisessä kilpailussa, jossa jäätiin 
toiseksi sekä aika-ajoissa ja kilpailus-
sa hienosti ajaneen Kalle Viipon voit-
taessa ja Juho-Matin kamppaillessa 
ajettavuusongelmien kanssa. Huomi-
onarvoista Kallen voitossa on se, että 
hän käytti tässä kilpailussa minun 
tekemääni potkuria aika-ajossa, joka 
omalta osaltaan mahdollisti paalupai-
kan. Toiseen kilpailuun saatiin venettä 
vähän parempaan iskuun, joten pys-
tyttiin ottamaan paalupaikka ja voit-
tamaan itse kilpailu. MM-sarjan kär-

Team Mannisen kausi 2017 - Juho-Matti Manni-
nen voitti F4-luokan maailmanmestaruuden

kikuljettajat alkoivat jo tässä vaiheessa 
erottumaan, sillä Latvian Nikita Lijcs 
oli lauantain kilpailussa kolmas ja 
sunnuntain kilpailussa toinen - eli heti 
Juho-Matin jälkeen.

MM-sarja jatkui jo kahden viikon 
päästä Englannin Stewartbyssä. Vii-
me vuonna samassa kilpailupaikassa 
ajettiin F4-luokan EM-kilpailut, jot-
ka voitettiin, joten paikasta oli hyviä 
muistoja. Tämän vuoden kilpailut oli 
kuitenkin täydellinen vastakohta vii-
me vuoden kilpailulle. Lauantain kil-
pailussa saavutettiin paalupaikka ja 
kisan voitto, mutta helpolla se ei tullut. 
Veneen ajettavuuden kanssa oli suuria 
ongelmia, joten ruuvattiin ihan koko 
päivä ja lopulta pystyttiin ottamaan to-
dellinen työvoitto. Sunnuntaina koko 
päivän ajoja haittasi mystinen mootto-
rivika, joka lopulta kisojen jälkeen pal-
jastui polttoainepumppuviaksi. Tätä 
taustaa vasten aika-ajojen neljättä si-
jaa ja kilpailussa saavutettua toista si-
jaa voidaan luonnehtia torjuntavoitok-
si. Nikita sijoittui lauantain kilpailussa 
toiseksi ja voitti sunnuntaina, joten 
viimeiseen MM-kilpailuun jäi paljon 
jännitettävää.

Liettuan MM-finaaliin oli viimeinkin 
saatu vene meitä miellyttävään balans-
siin, ja tulokset puhuvat puolestaan. 

Kalusto ja tiimi toimivat täydellisesti, 
joten molemmista kilpailuista tuli paa-
lupaikka ja kilpailun voitto. Nikitalla 
oli vaikea viikonloppu, joten voitettiin 
lopulta maailmanmestaruus isolla pis-
te-erolla. 

Viikonlopun suomalaispanos oli erin-
omainen ja suorastaan murskaava 
muihin maihin nähden, sillä molem-
missa kilpailuissa suomalaiset ottivat 
kolmoisvoiton. Lauantain kilpailussa 
Tuukka Lehtonen oli toinen ja Kalle 
Viippo kolmas, sunnuntaina taistelu-
toverit vaihtoivat paikkaa Kallen sijoit-
tuessa toiseksi ja Tuukan sijoittuessa 
kolmanneksi. Hieno kokonaissuoritus 
ja hyvä osoitus suomen tasosta! On 
erittäin hienoa nähdä, että muutkin 
kehittyy ja pääsee pikkuhiljaa lähem-
mäs kärkeä. 
 

Erikoiset EM-kisat ja yllätysmes-
tari
F4-luokan Euroopanmestaruudesta 
taisteltiin tänä vuonna Saksan Rends-
burgissa. Kilpailuviikonloppu oli niin 
vaiherikas ja erikoisia tapahtumia 
täynnä, että kaikkien tapahtumien 
kertaamiseen menisi useita sivuja.
Meidän osalta viikonloppu alkoi vah-
vasti, Juho-Matti ajoi aika-ajojen no-
peimman ajan, joten ensimmäiseen 
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erään päästiin paalupaikalta. Ben 
Jelf pääsi kuitenkin yllättämään kiih-
dyttämällä kärkeen, eikä Juho-Matti 
päässyt ohi kovemmasta vauhdista ja 
kovasta yritysestä huolimatta. Meidän 
kannalta onneksi Ben rikkoi poijun, 
joten Juho-Matti voitti kuin voittikin 
ensimmäisen erän. Tämän jälkeen vii-
konloppu oli pelkkää alamäkeä.
Toisessa erässä Juho-Matti kiihdytti 
kärkeen ja ajoi muita karkuun huimal-
la nopeuserolla. Tässä erässä nähtiin 
kesän kovinta F4 vauhtia ja parasta 
ajamista. Juho-Matilla oli 9 kierrok-
sen jälkeen lähes 10 sekunnin ero toi-
sena ajaneeseen Jelfiin, ja oltiin mat-
kalla käytännössä varmaan Euroopan 
mestaruuteen - kunnes kaikki romahti 
kilpailunjohtajan keskeytettyä erän ir-
ronneen ja radalla ajelehtineen merk-
kipoijun takia, joka ei edes häirinnyt 
ketään. Uusintalähdössä Jelf onnistui 
jälleen lähdössä paremmin ja voitti 
erän Juho-Matin kovasta painostuk-
sesta huolimatta. Hattua täytyy kui-
tenkin nostaa nuorelle kaverille, Ben 
on vasta 17 vuotias ja pystyi pitämään 
hermot tarpeeksi kurissa, ettei Juho-
Matti päässyt ohi. 

Kolmannessa erässä Juho-Matti sai hy-
vän lähdön, mutta kolari Nikita Lijcsin 
kanssa tiputti hänet neljänneksi. Jelf 
johti erää ylivoimaisesti ja kolmannes-
ta sijasta kamppailivat kovasti Nikita 
ja Juho-Matti käyden kauden kovim-
man kaksinkamppailun. Erän puolessa 
välissä Jelf joutui keskeyttämään, jo-
ten kaikkien yllätykseksi erän johtoon 
nousi Rudy Revert, joka oli kestänyt 
poissa kaikista hässäköistä ja onnistu-
nut hiipimään kenenkään huomaamat-
ta kärkipaikalle. 

Mestaruusveneet valtasivat pal-
kintopallin
Viimeiseen erään pelimerkit oli selvät. 
Jos Rudy voittaisi, voittaisi hän Eu-
roopanmestaruuden. Jos Kalle Viippo 
voittaisi, olisi hän toinen. Rudy selvisi 
ensimmäisestä poijusta ensimmäisenä 
ulos, jonka jälkeen Juho-Matti aloit-
ti välittömästi armottoman painos-
tuksen. Nopeusero oli silminnähtävä, 
mutta kamppailu loppui Juho-Matin 
pyörähdettyä poijulla. Mutta peli ei ol-
lut vielä menetetty. Lainasin Kalle Vii-
polle viimeiseen erään potkurin, joka 
lisäsi hänen vauhtiaan silminnähden 

ja hän aloit-
tikin kenties 
erän nopeim-
malla vauhdilla 
Rudyn painos-
tuksen, kunnes 
potkurin keski-
ön särkyminen 
aiheutti Kallelle 
keskeytyksen. 
Nikita Lijcs ei 
pystynyt kun-
nolla haasta-

maan Rudya loppuerässä, joten 
saatiin tänä vuonna todellinen yl-
lätysmestari! Juho-Matti sijoittui 
loppupisteissä toiseksi, häviten 
vain 25 pistettä Rudylle ja Ben  
Jelf kolmanneksi.

Rudy Revertin mestaruus oli 
hyvä osoitus siitä, kuinka tärke-
ää on ajaa ehjä kilpailu ja välttyä 
kaikelta sekoilulta.  Rudy ajoi 
puhtaan ajon ilman kolareita ja 
oli oikeassa paikassa oikeaan ai-
kaan, joten hän oli tämän EM vii-
konlopun paras ja mestaruus oli 
ansaittu. 
Hauskana yksityiskohtana voi-
si mainita, että EM-kilpailujen 
palkintopallipaikat vallanneet 
kuljettajat käyttivät kaikki Motor 
Mix veneitä.

Jatkossa uudet kuviot
Kausi 2017 oli siis täynnä ylä- ja ala-
mäkiä, joista kuitenkin lopputulosten 
puolesta voidaan todeta, että jäätiin 
reilusti plussan puolelle. Vaikka tu-
loksellisesti ei päästy samaan suori-
tukseen kuin viime kesänä, olivat tä-
män kauden kilpailut monella tapaa 
muistorikkaampia, koska niin erikoi-
sia kilpailuita ja tapahtumia päästiin 
kokemaan. Kesä meni taas vauhdilla 
hektisissä merkeissä, joten nyt on aika 
hengähtää hetki ja miettiä jatkoa.
Ensi kauden suunnitelmat ovat vielä 
täysin auki, mutta se on varma, että 
ei jatketa enää Motor Mix:n kans-
sa. Yhteistyön aikana voitettiin kaksi 
Maailmanmestaruutta ja kaksi Euroo-
pan mestaruutta, mutta valitettavasti 
näkemykset yhteistoiminnan jatkosta 
ei tarpeeksi kohtaa. Muutenkin on jo 
aika kokeilla jotain uudenlaista kon-
septia ihan oman mielenkiinnon säi-
lyttämiseksi. Onneksi vaihtoehtoja on 
useita eikä laakereille tarvitse jäädä 
lepäämää, ellei niin halua itse tehdä. 

TEAM MANNINEN 2017
Juho-Matti Manninen  kuljettaja
Juha-Pekka Manninen  radiomies

Mekaanikot:
Mauri Manninen 
Jorma Hartikka 
Timo Suomi  
Tapio Korpaeus

Kuvat: Pirjo Lehtonen
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Kilpaveneilylehti kyseli jotain tarinaa 
lehteen ja ajattelin muutaman lauseen 
kirjoittaa offshore puolelta.
Nämä ajatelmat ovat omiani ja yritän 
joillain lauseella saada porukoita miet-
timään mitä voisi tehdä jotta kyseinen 
upea laji ei kuolisi. 

MINÄ ITSE
Itse olen ajanut neljä kautta 3B-luokas-
sa ja kilpailun johtajana olen toiminut 
kolmen kilpailun verran ja kilpailuita 
järjestänyt 2010 vuodesta lähtien.
Oma kipinä syttyi jo 70-luvulla kun 
Saimaan ajojen reitti kulki mökkim-
me edustalta ja isäni oli -74 kartanlu-
kijana. Pääsin silloin näkemään sen 
veneiden paljouden ja hengen mikä 
siellä tapahtumissa oli. Imatralla jär-
jestetyistä offshore kisoista on tainnut 
noiden vuosien aikana jäädä näkemät-
tä vain pari kilpailua. Oma suosikki 
luokka on 3B ja sitten 3C.
Itse pääsin kilpailemaan 3B-luokkaan 
vuonna 2009, 41-vuotiaana, Lampè-
nin Laurin avustuksella. Se oli vuosien 
unelmien täyttymys ja palo ei ole sam-
munut vaikka Kotkassa 2011 upotim-
me veneen ja luulin että se oli siinä. 
2013 vielä Reinikainen & co vuokra-
sivat veneensä minulle sille kaudelle. 
No ajothan jatkuisivat vieläkin mutta 
se maaginen nelikirjaiminen sana jota 
köyhä kansa kutsuu rahaksi niin ra-
joittaa tuota harrastusta. Hommahan 
jatkuu kilpailujen järjestäjänä jne.
Sitten vuonna 2015 minua pyydettiin 
NKT:hen ja ajatus että voin olla jollain 
lailla mukana offshoreveneilyssä, niin 
lupauduin mukaan sinne. 
Tuossa vähän itsestäni ja sitten offsho-
reen.

OFFSHORE ja LUOKAT
Tänä vuonna on käyty eri tahoilla kes-
kustelua välillä kovasti kehuvaankin 
äänen sävyyn ettei saada mitään aikai-
seksi ja kukaan ei tee mitään ja mik-
si joissain kilpailuissa on niin vähän 
veneitä ja sitten tapahtumissa on niin 
hirveästi veneitä. Tällaisia lueskelin 
tuolta sosiaalisen median maailmasta. 
No kilpailutapahtuman järjestäminen 
vaatii hieman enemmän kuin veneily-
tapahtuman. On kyllä tosi hienoa että 
noita veneilykansaa yhteen kerääviä 
tapahtumia järjestetään. Iso hatun 
nosto tapahtumien järjestäjille. Toi-
von että jatkatte noiden järjestämis-
tä. Mielestäni kuitenkin kilpailuista ja 
kokoontumisajoista ei pitäisi puhua 

Offshore ja minä
samana päivänä. 
Joissain puheessa 
niitä on verrattu 
liikaa toisiinsa.

On puhuttu urhei-
luveneluokkien he-
rättämisestä tai sel-
laisen liittämisestä 
mukaan SM-kilpai-
luihin. Nyt seuraa-
vaksi annan oman 
mielipiteen asiasta.
Meillä oli Imatran kilpailussa 17 ve-
nekuntaa ja tietyn sääntöasian vuoksi 
kolme venettä ei päässyt osallistu-
maan. Määrä on sellainen mitä Suo-
messa on veneitä tällä hetkellä SM-
luokissa. Puolenkymmentä venettä on 
vielä jossain vajoissa. 

Minun mielestä voimassa olevissa 
luokissa saisi olla enemmän veneitä 
eikä perustettaisi enempää luokkia. 
Mieluummin viisi luokkaa joissa olisi 
monta venettä kuin kaksikymmentä 
luokkaa ja parhaassa luokassa neljä 
venettä. Yleisö on jo nyt osin sekaisin 
että tuolla ajaa tuollainen vene tuol-
laisilla tunnuksilla ja kuinka noin pie-
ni vene (V60) voi pärjätä tuolle isolle 
(3C). Siihen sitten vielä lisää tunnuk-
sia. Tietysti aktiivisella järjestäjällä on 
yleisölle tiedotteet joista käy luokat 
ilmi.

Oma kokemukseni hienosta kilvan 
ajosta on kun 2010 ajettiin Imatralla 
tiukkaa kilpailua Lindin Sulin kanssa 
sijasta neljä ja viisi. No viides sija jäi 
käteen mutta se 50 minuuttia oli kivaa. 

Ainoan voittoni otin Uudessakaupun-
gissa 2013 koska olin ainoa vene joka 
lähti siihen aallokkoon ajamaan. Ei sii-
tä voitosta nauti. Eihän sitä edes ilkeä 
ääneen sanoa että olen voittanut SM-
osakilpailun. Haluammeko siksi mo-
nia eri luokkia ettei kukaan halua olla 
toinen tai yhdeksäs kilpailussa vaan 
ainoastaan voittaja.

Keskustelua on kyllä käyty miten ja 
minkälaisia luokkia ja millä säännöil-
lä niitä ajettaisiin. Keväällä kuulin että 
on kymmeniä venekuntia tulossa mu-
kaan jos saadaan jonkunlaiset säännöt 
laadittua. Sanoin jo silloin etten usko 
tuon tuovan yhtään venettä mukaan 
jos tehdään jokin urheiluvene tms 
luokka. Meillähän on ollut jokamies-
luokka jo vuosikausia ja sen helpom-
malla ei kilpailuihin mukaan pääse. 
Monilla on veneitä ja nopeitakin ve-
neitä joilla pärjää vauhdissa mutta 
kun se laitetaan johonkin luokkaan 
ja sääntöihin niin silloin katoaa kiin-
nostus kilpailemisesta. Onhan se että 
mökkiveneellä ei kilpailla tai toisin-
päin. Tästä asiasta saatiin kuulla että 
kilpailijoita olisi mutta ei haluta sään-
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töjä jotka tuovat turvallisuutta ja ehkä 
tasaväkisyyttäkin kilpailuihin.

Tähän väliin pieni ihmettely nois-
ta säännöistä. Se että ei viitsitä ottaa 
säännöistä selvää kun aletaan kilpai-
lemaan vai onko ne säännöt syynä et-
tei tulla kilpailemaan. Vaikka ne ovat 
paksussa kirjassa ja lontoon murteel-
la niin kyllä sieltä asioista selvää saa. 
Olenhan minäkin sitä kirjaa selannut 
ja jotain sieltä oppinut vaikken oikein 
englantia osaakkaan. Esimerkiksi kun 
uusi/uudet kilpailijat tulevat kisoihin 
niin ei tiedetä miten lähtö tapahtuu 
offshore kilpailuissa. Se on siellä sään-
tökirjassa ja piirrettynä. Sitten ollaan 
pyytämässä että eikö NKT voisi tehdä 
jonkun aloittelijan oppaan jossa nuo 
asiat kerrottaisiin. 

Sitten takaisin luokka asiaan. Onko 
kolme vai neljä jokkisvenettä ollut par-
haimmillaan mukana. Tietysti pieniä 
epäselvyyksiä on ollut kyseisen luokan 
säännöissä mutta kilpailun järjestä-
jältä kysymällä asiat selviävät. Mutta 
kuulemma jos saadaan jotain uusia 
SM-luokkia niin sitten tulee osallis-
tujia noihinkin luokkiin. Toistan taas 
aiemmin sanomaani. Vähän luokkia 
joissa paljon veneitä. Keskustelu taus-
talla kuitenkin jatkuu ja toi-
von koko sydämestäni että 
vuoden vaihtuessa meillä 
olisi tieto ensi kaudella ajet-
tavista luokista ja saisimme 
lisää veneitä kilpailuihin. 
Pienenä haittana on että ve-
neiden valmistajia on vähän 
mutta kyllä niitä löytyy.

Sinälläänhän kilpaveneily 
on yksi halvimmista moot-
toriurheilulajeista, mitä olen 
vierestä seurannut noita 
muita lajeja. Harjoituspaik-
kojahan on meillä Suomes-
sa paljon. 

Iloa silmälle tänä vuonna 
tuotti V60-luokka jossa oli 
viisi venettä. Viisi kilpailua 
ja kolme eri voittajaa. Se on 
sitä jota itse odotan kaudel-
ta.

Yhden venekunnan tiedän 
että he ajoivat kaikki kisa-
paikat läpi vaikka heille ei 
tullutkaan SM-sarjaa. Iso 
kiitos Kantee/Venemies.
Mielessäni pyörii luokka 
jossa voisi ajaa monirunko 

veneellä ja halvemmalla/pienemmäl-
lä moottorilla. Ei vain taida löytyä. 3B 
kun karkasi taloudellisesti noiden mie-
lestäni hölmöjen moottoriluokituksien 
vuoksi. Peräkkäisinä vuosina luokitel-
tiin aina vaan tehokkaampi moottori. 
Jos halusi päästä kärkeen joutui osta-
maan parissa vuodessa pari kolme eri 
konetta.  

KILPAILUJEN JÄRJESTÄMI-
NEN
Itse kun järjestän kilpailun niin on 
sama tuleeko paikalle kymmenen tai 
kolmekymmentä venettä niin kilpai-
lu pidetään kuitenkin. Tietysti mitä 
enemmän niin aina parempi. Kova on 
rypistys tuossa järjestämisessä kaikki-
neen. Päivää ennen H-hetkeä tuntuu 
että kaikki on kesken ja mikään ei on-
nistu ja miksi hitossa tätä tulee tehtyä. 
Hiipii mieleen ajatus että nämä on vii-
meiset kilpailut jotka järjestän. Mutta 
kun veneet paahtavat menemään pit-
kin Saimaan pintaa ja seuraat miltei 
aitiopaikalta tapahtumaa niin mieli 
muuttuu. Varsinkin mieltä lämmit-
tää kun kansainvälisesti menestynyt 
kuljettaja (ja muutama muukin) tulee 
kädestä pitäen kiittämään kilpailusta. 
Ensi vuotta on jo alettu suunnitella. ;) 
Täällä Imatralla kun järjestän kilpai-

lun niin lupa-asioihin saa menemään 
aikaa ja rahaa. SPV, kalastusosake 
kunnat, ELY-keskus, pelastuslaitos, 
liikennevirasto ja poliisi. Jokainen 
vaatii omat kirjalliset selvitykset. 
Neljäkymmentä sivua tulee paperia 
noista luvista. Sitten hankitaan RT- 
ja turvaveneet kuljettajineen, ensi-
apuhenkilöstö, sukeltajat, lääkäri, 
ambulanssi, järjestyksenvalvojat ja 
tietysti se oma organisaatio. Muu-
takin talkooväkeä tarvitaan kun val-
mistellaan kilpailupaikka. Varikko, 
kilpailutoimisto, reitti jne. 

Kilpailupäivän aamulla jännitän ja 
mietin että mitähän on jäänyt teke-
mättä ja mikähän menee pieleen. 
Mitä kaikkea pitää tänään muistaa 
tehdä ja minne ilmoitella kisasta. Pi-
tää kysellä kaupallinen liikenne alu-
eella ja kilpailun jälkeen ilmoittaa 
että kisa on ohi. Sairaalalle ilmoitus 
myös tapahtumasta. Ohjaajakokouk-
sen pitäminenkin vielä hieman jän-
nittää. Muistaako kertoa kaiken mitä 
pitää jne. Vaikka nuo edellä mainitut 
olen kirjoittanut itselleni muistiin 
niin aina joku muistuu mieleen että 
ai niin tuokin vielä. Joka vuosi oppii 
jotain.

Haaveenani on ollut järjestää 
kilpailu vähän vanhaan tyyliin 
välillä Puumala - Imatra. Ny-
kyiset lupaprosessit yms. vaan 
tekevät asiasta aika mahdot-
toman. Lauantaina ajettaisiin 
Puumalasta Imatralle ja sun-
nuntaina sitten vaan Imatral-
la. Haaveitahan pitää ihmisillä 
olla. 

Loppuun vielä oma toiveeni että 
offshore puolelle ilmestyisi lisää 
veneitä ja lisää kilpailuiden jär-
jestäjiä.
Tässä hieman illan hämärässä 
pikaisesti kirjoitettuja ajatuk-
sia. Tarina on varmaan sekava 
mutta ei se mitään niin on kir-
joittajakin.

Terveiset Imatran suunnalta:
Jyrki Tikka
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I början av säsongen 2016 fick 18 årige 
Anton Modin chansen att ta över rat-
ten i Kjell Janssons Tintorera/Mercury 
115 ProXS i klassen 3A, enskrovsbåtar 
med 115 hk motorer. 

Anton kommer från en ganska båttokig 
familj där pappa Christian och mamma 
Terese varit aktiva i de flesta klasser. 
Anton började med S250 redan vid 8 
års ålder, därefter blev det GT15 och 
offshore V50 klassen under några år

Efter att på våren 2016 provkört båten 
i Öregrunds klubbmästerskap, så blev 
det vinst direkt i Gräddö racet som var 
första SM deltävlingen i Sverige. 
Sommarens stora mål var då VM i 
Norska Tvedestrand. Ett VM som inte 
blev som tänkt, redan i första racet så 
skrotades båten så pass mycket att den 
var oreparerbar, alla tänkte då att allt 
var över, alla utom Kjell. Efter enbart 
några timmars betänketid så var det 
bestämt att en alldeles ny Phantom 
19G båt skulle inhandlas och den skul-
le vara klar till Europamästerskapen i 
Nynäshamn i mitten av augusti. Sagt 
och gjort och mycket vänliga engels-
män med konstruktören John Guille 
i spetsen så lyckades man ha skrovet 
klart för avhämtning i England 1 au-
gusti.

Efter 4950 km och fyra och ett halvt 
dygn så stod så båten hemma i Sverige 
och redo för riggning. I samma veva så 
hade Anton insjuknat i Körtelfeber och 
sängliggande under sex veckor men 
målet kvarstod, EM skulle köras. Efter 
lite problem med att mäta in båten så 
blev sista veckan väldigt intensiv. Da-
gen innan avresan till EM så var båten 
nästan klar, såpass klar att Anton kun-
de göra en provkörning med oluftad 
styrning hemma på sjön. En provkör-
ning som gav en otrolig energiboost 
och sista natten mekades det friskt 
fram till kl 8 på morgonen, då var bå-
ten klar och resan till Nynäshamn kun-
de påbörjas. Väl i Nynäshamn så löstes 

Anton Modin
några små problem och första riktiga 
provturen kunde göras för Anton och 
Susanne Jansson som navigerar. En 
provtur som flöt på riktigt bra och be-
sättningen kände direkt att det fanns 
potential i båten.
Dagen efter så kördes race 1 och det 
vann Anton och Susanne med flera mi-
nuter till tvåan. Dagen efter var det så 
dags för race 2 och Anton och Susanne 
tog starten men det roliga varade bara 
någon sjömil då bränsle pumpen sade 
upp sig och allt var över, en otrolig be-
svikelse, man slutade totalt 4:a i Euro-
pamästerskapen. Efter det så lyckades 
man vinna Saltsjöloppet och bli tvåa i 
Nordiska mästerskapen i Östhammar 
på hösten.

Inför 2017 så var det stora målet att få 
åka över till Guernsey och Världmäs-
terskapen och mäta sig med de allra 
bästa, inför säsongen så byttes den äld-
re Mercury motorn ut mot en helt ny 
fyrtaktare. 
Innan VM så var det Nordiska mäs-
terskapen i Arendal, och Europamäs-
terskapen i Tvedestrand, Norge samt 
några Svenska SM tävlingar. 

På Nordiska mästerskapen i Arendal så 
lyckades dom vinna båda racen i olika 
förhållanden och blev korade mästare.
Efter det så var det hem till Sverige och 
SM deltävlingen på Gräddö, en konstig 
tävling som avgjordes på plattvatten, 
fem ekipage kom till start och Anton 
och Susanne blev dom enda som kom 
i mål och vann därmed racet.

Europamästerskapen i Tvedestrand 
stod näst på tur och även där så var det 
två deltvälingar, den första avgjordes 
ute på havet i hårda förhållanden och 
den andra var en ganska så lugn tävling 
på de vackra norska fjordarna. Båda 
dessa tävlingar vanns ganska enkelt 
och därmed så blev Anton och Susanne 
korade till Europamästare.
Åter hem till Sverige och dubbla täv-
lingar i Smögen som resulterade i yt-

terligare två vinster. Därefter så var det 
dags för säsongens höjdpukt, Roslags-
loppet. En riktig Svensk klassiker över 
125 sjömil. Vädret var omväxlande 
men Anton gav konkurrenterna ingen 
chans och lyckades vinna klassen med 
43 minuter!!!
I samband med Roslagsloppet kom oxå 
det tråkiga beskedet att VM på Guern-
sey var inställt pågrund av det engelska 
förbundet, ett tungt slag eftersom hela 
den här satsningen hade haft det som 
mål, så från att jaga fyra titlar blev det 
nu bara tre undersäsongen, NM klart, 
EM klart och så det Svenska mäster-
skapet som i praktigen även det var 
bärgat, men tävlingar i Nynäshamn 
återstod och i princip så räckte det för 
Anton och Susanne att bara ta sig i mål 
på den första deltävlingen men några 
sådana tankar fanns inte, vinna var det 
som gällde och på fredagens tävling så 
rådde det ganska hårda förhållanden, 
starten gick och dom drog iväg. Dennis 
Söderman tog täten med sin 3B Bat23 
och Anton hängde på, inför sista varvet 
så övertog Anton ledningen och kunde 
hålla den i mål och blev därmed klar 
Svensk mästare trots att två deltävling-
ar återstod. Dagen efter så körds det 
andra racet och om det var tuffa förhål-
landen första racet så var det än värre 
den här dagen. Teamet chansade lite 
för att testa inför framtiden då resul-
tatet inte spelade någon roll och därför 
balanserades båten om och en oprovad 
propeller monterades. Detta spelade 
nu ingen roll då ingen annan hade en 
chans och dom vann även detta race 
klart.

Under 2017 har teamet startat i 10 
stycken tävlingar och vunnit samtliga. 
Totalt sedan båten blev klart har det 
körts 14 stycken tävlingar, vunnit 12, 
slutat 2:a i en och brutit en, en fantas-
tisk svit.

Text: Per Bälter & Terese Modin
Foto: Björn Fernberg, Niklas Winqvist
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GT15 Kansainvälinen nuorisoluokka 
10-16 vuotiaille
• Arthur Sundbäck 10v
• Moottori : Mercury
• Vene: Povvat
• Paino min. 210 kg 
 (sis.kuljettajan)
• Nopeus noin 60km/h
 
Syksyllä 2016 haettiin Virosta Pov-
vat vene, ajokalusto rakennettiin tes-
tauskuntoon, jonka jälkeen Arthur 
Sundbäck hitaasti ja harkiten tutustui 
pakettiin. Keväällä 2017 Arthurin täyt-
täessä 10 v päätettiin, että hän osallis-
tuu GT15 SM kilpailuihin. Mitään kil-
pataustaa Arthurilla ei ole, mutta sen 
sijaan löytyy innokkaita taustahenki-
löitä; ”tallipäällikkö” Basse Åström ja 
isä Patte Sundbäck. Bassella on monta 
kautta F4 - sarjassa takana ja Patte toi-
mi hänen mekaanikkonaan. Nyt BMG 
racing team kuitenkin heräsi eloon 
monen vuoden tauon jälkeen. 
Arthur on rauhallinen, tunteikas ja 
pohdiskeleva poika, joka kuuntelee 
tarkasti ja yrittää parhaansa. Vanhem-
pina emme tienneet löytyykö hänestä 
potentiaalia kilpaveneilyyn vai tuleeko 
hän heittämään hanskat tiskiin heti 
ensimmäisen kilpailun jälkeen. Ase-
tettiin kilpakauden isoimmaksi tavoit-
teeksi innostumisen herääminen lajia 
kohtaan. Toinen tavoite oli olla jossa-
kin kilpailussa muulla, kuin viimeisel-
lä sijalla.  
Kilpaveneilyn harjoitusleiri 27-28.5 
Karjalohjalla oli Arthurin ja hänen 
isänsä laatuaika yhdessä. Leirillä käy-
tiin tarkasti läpi mm. ratasäännöt, 
merkit ja ohjeet. Starttiharjoittelua 
olisi voinut olla enemmän, koska niitä 
harvemmin kotioloissa pystyy harjoit-
telemaan yhdessä muiden kanssa. 
Kauden ensimmäinen GT15 – kilpai-
lu oli MM – kilpailut Imatralla. Niissä 
Arthur oli tietoisesti vain katselijana 
koska mukana oli niin monta kilpaili-
jaa. Innokkaasti Arthur tutustui mo-
neen kilpakuskiin englanniksi ja sai 
heiltä hyviä neuvoja.  

Arthur Sundbäckin ensimmäinen kausi GT15 luokassa
Arthur osallis-
tui ensimmäi-
seen SM – osa-
k i l p a i l u u n s a 
Tamme l as s a .  
Hyvin hermos-
tuneena hän 
starttasi viimei-
seltä paikalta ja 
kaikki meni hy-
vin, kunnes hän 
kolaroi kaverin-
sa Oliver Mar-
tinin kanssa. 
Molemmat pää-
sivät onneksi 
maaliin, Arthu-
rin venettä piti 
hieman teipata 
kun taas Olive-
rin veneessä oli 
enemmän kor-
jattavaa. Muut 

erät menivät ongelmitta ja Arthur tuli 
kolmannessa erässä jopa toiseksi vii-
meisenä maaliin. Tammelassa hän kil-
paili eniten Oliverin kanssa ja he saivat 
samat loppupisteet, Oliverilla oli kui-
tenkin nopeampi eräai-
ka ja näin ollen Arthur 
tuli viimeisenä. Arthur 
oli kuitenkin itse tyyty-
väinen ja odotti kovasti 
jo seuraavaa kilpailua.
Seuraavassa SM – osa-
kilpailussa Hirvensal-
mella aika-ajot oli Art-
hurille suuri pettymys. 
Tullessaan maihin hän 
totesi, ettei vene kulje kunnolla. Olim-
me varmoja siitä, että siihen ne kilpai-
lut jäävät. Mutta onni onnettomuu-
dessa Fille Sundbergin aika-ajot olivat 
menneet vielä huonommin. Arthurilla 
oli Hirvensalmella muutenkin onnea 
muiden epäonnistumisista ja hän sai 
kerran jopa startata kuudennelta si-
jalta. Suurimmat ongelmat ilmenivät 
Arthurilla starteissa. Kilpailuissa Art-
hur kilpaili hienosti kahdessa erässä 
Max Möllerin kanssa. Toisessa niistä 

Arthur veti pidemmän korren ja 
toisessa taas Max. Loppusijoitus 
oli viimeinen taas, mutta takana 
oli kuitenkin monta hyvää hetkeä 
ja lisää kokemusta. Ei siis muuta 
kuin kotiin harjoittelemaan start-
teja ja muokkaamaan kalustoa.
Karjalohjalla (kolmas ja viimei-
nen SM – osakilpailu) startteja oli 
treenattu ja vene fiksattu. Tässä 
kilpailussa Arthur ensimmäistä 

kertaa alkoi ajaa kilpaa. Jännittäväk-
si kisa meni ja lopulta Arthur nappa-
si kahdeksannen sijan – joten kauden 
tavoitteeseen oltiin päästy! Sijoitus oli-
si voinut jopa olla parempi, jos koke-
musta olisi ollut enemmän. Pari isom-
paa virhettä ajon aikana maksoi niin 
paljon, että sijoitus tippui. Yksi virhe 
sattui Arthurin ollessa toisena, jolloin 
vene leikkasi pahasti poijulla. Tällöin 
ei uimareissu ollut kaukana. Virheet 
laitettiin aloittelijan piikkiin, mistä 
syystä Toranda World Race, harjoitus-
kilpailu Torniossa, tuntui olevan hyvä 
lopetus kaudelle.  
Viikonloppu Tornioissa oli kaikin puo-
lin onnistunut; hyvät kilpailutilanteet, 
nopeat vauhdit, hyvää seuraa ja muka-
vaa tunnelmaa. Aika-ajossa Arthur oli 
kolmas ja miltei kaikki startit onnistui-
vat hyvin. Paitsi viimeinen ja ratkaise-
vin niistä. Tähän ratkaisevaan starttiin 
hän oli saanut lainaksi Toranda Race 
GT15 voittajan Vili Sundbergin pot-
kurin, mutta moottori ei käynnisty-
nytkään heti lähdössä. Kuitenkin Art-
hur nappasi muut hyvin kiinni ja tuli 
neljäntenä maaliin. Paras eräsijoitus 

oli kolmas ja koko kilpailussa Arthur 
oli neljäs (kuudesta veneestä). Arthur 
myös pokkasi tsemppari-palkinnon! 
Kulunut kausi on ollut suuri elämys 
koko perheelle. Ei vaan Arthur ole löy-
täneet uutta harrastusta, vaan koko 
perhe (jopa meidän teinityttö) on in-
nostunut tästä urheilulajista. Seura on 
aina mitä mukavinta ja harrastus on 
tuonut tullessaan uusia ystäviä, maise-
mia ja jännitystä. Arthurin kausi meni 
yli odotusten hänen parantaessaan 
suorituksiaan koko ajan ja pääsimme 
näin kauden tavoitteisiin.
Nyt kausi on ohi, mutta treenit jatku-
vat ja uusia hankintoja on tulossa (va-
rokaa vaan kaikki kilpakumppanit! ). 
Suuntaamme kohti uusia tavoitteita! 

Teksti: Janica Sundbäck
Kuvat: Mika Hurri (hurrikuvat.fi) ja 
Veneurheilijat ry.
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Ajatus kisan järjestämisestä esiteltiin 
meille noin vuosi sitten kun Fimtechin 
pojat Jyrki Perokorpi ja Lauri Lam-
pén kaipailivat lisää offshore kilpailuja 
Suomeen, he eivät ole ainoat jotka tätä 
on kaivannut. Vuonna 2016 ajettiin 
sattuneista syistä vain 3 offshore SM 
osakilpailuja, joka on aivan liian vä-
hän, kun kuitenkin puhitaan SM tas-
tosta.
Ensimmäisissä palavereissa ideoitiin 
erilaisia vaihtoehtoja, järjestääkö yh-
den päivän Offikisaa, kahden päivän 
tai jopa yhdistetty viikonloppu missä 
olisi myös ratavene kisat.  Kun kysees-
sä oli ”uusi” porukka niin päädyttiin 
siihen, että yhden päivän ja yhden 
offshore lähdön olisi jo riittävä haaste 
uudelle porukalle.
Kisapaikaksi valittiin Pellinki Porvoon 
saaristossa koska paikasta oli tunte-
musta ja vanhoja reittikarttoja oli ole-
massa. Paikalla oli viimeiksi järjestetty 
kisat vuonna 2004 jolloin ajettiin sekä 
rata että offshore lähtöjä. Pellinki tar-
joaa hyvän paikan järjestää offshore 
kilpailun. Reittiä voidaan laatia niin 
että reittikierroksen aikana päästään 
ajamaan sekä avomerellä että saarten 
suojassa, joka tekee kilpailusta moni-
puolisemman. 
Kisapäivä lähestyy ja niin teki myös 
Kiira myrsky. Kisapäivänä oli hyvä 
keli, aurinko paistoi ja oli 3-4 m/s ete-
länpuoleista tuulta. Paikalle oli saapu-
nut kiitettävän paljon katsojiakin. Kisa 
saatiin ajettuu läpi ilman suurempia 
onnettomuuksia, säikähdyksillä ja 
mustelmilla selvittiin. Pientä murhet-
ta aiheutti ilmatieteenlaitoksen mobii-
lisovelluksessa olleessa ilmoituksessa, 
joka punaisella kehotti kaikkia venei-
lijöitä siirtymään rantaan. Tämän ta-
kia reittejä lyhennettiin varmuuden 
vuoksi yhdellä kierroksella jotta kisaa 
saataisiin alta pois ennen kun myrsky 
saapuisi.  Hetki lähdön jälkeen tiimi 
Esa Hannula/Jani Leskinen Z-69, kes-
keyttivät kuljettajan jouduttua veteen. 
Kisaa Z-150 luokassa alusta loppuun 
johtoa piti Kortmanin veljekset ja toi-
sena Ilkka Vapaavuori/Jukka Ahola 
Z-65 veneellä. V-60 luokassa oli tiuk-
ka kisa alusta loppuun ja voittajaksi 
ajoi Benjamin Vuorihovi ja Filemon 
Sundberg J-5, yhden sekunnin etu-
matkalla toisena tulleeseen Aleksi ja 
Jyrki Mäkiseen J-52. Kolmannen si-
jan otti Sebastian Sederholm ja Alex 
Kurki J-161 ja neljäntenä maaliin tuli 
Tomi Huuhka/Mats Lundmark J-86. 

Guarana Boat Race 13 vuoden tauon jälkeen
Tyttökaksikko Vivian Vapaavuori/
Meeri Painio kaatoivat veneensä vii-
meisellä kierroksella, joten heidän 
kisa jäi siihen. 3B luokassa kisan johti 
alusta loppuun Tom ja Samuli Vuori-
hovi B-7, toisena ajoi Jyrki Perokorpi/
Lauri Lampén kun Seppo Reinikainen 
B-33 keskeyttivät teknisten ongelmi-
en takia ensimmäisen kierroksen jäl-
keen. 3C luokassa oli mukana vaan 
kaksi venekuntaa, koska C-222 vene 
oli edellisenä viikonloppuna ruotsissa 
sukelluksen seurauksena mennyt käyt-
tökelvottomaksi.  Marcus Johnsson/
Jussi Myllymäki C-101, voittivat kisan 
ja Dennis Westerholm/Dan Pihlström 
C-72 tulivat toiseksi.
Kisaa sekä palkintojenjakoa saatiin 
hoidettu alta pois ja kilpailijat olivat 
matkalla kotiin päin, kun Kiira myrsky 
osui Pellinkiin. Tietojeni mukaan kaik-
ki pääsivät tuvallisesti kotiin.
Kisan aikana kaikilla kilpailijoilla oli 
käytössä GPS seuranta ohjelma Web-
tracking.se, jolla sekä yleisö että kisan 
järjestäjät pääsivät seuraamaan kaik-
kia veneitä reaaliajassa. Tämä on to-
della hyvä työkalu kilpailun järjestäjil-
lä, kun kilpailun johdolla on kokoajan 
tiedossa missä kaikki veneet ovat, sekä 
ohjelmasta pystyy jälkikäteen käydä 
tarkistamassa jotta kaikki ovat aja-
neet reitit oikein. Yleisö pystyy myös 
seuraamaan kisaa ihan eri tavalla, kun 
pääsevät seuraamaan koko kisan kul-
kua eikä vaan sen lyhyen ajan mitä ve-
neet näkyvät rannasta. 
Jos haluat käydä katsomassa kisaa 
jälkikäteen onnistuu se menemällä 
osoitteeseen Webtracking.se -> Click 
for OFFSHORE real time tracking -> 
Pellinge.

Palautteesta päätellen kisa oli onnis-
tunut, mutta paljon on vielä paran-
nettavaa, joten nähdään ensi vuonna, 
jolloin pyrimme saamaan vielä parem-
man tapahtuman järjestetty. 

Teksti: Joakim Blomqvist
Kuvat: Frese Gustafson
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Suomen joukkue lähti kovin odotuksin 
kohti Puolan Torunissa järjestettyjä 
GT30 luokan maailmanmestaruuskil-
pailuja. Kotiin tuomisina piti olla vä-
hintään mitali. Odotukset olivat kor-
kealla koska GT30 sarjaa oli vuodesta 
2014 pääosin hallinnut suomalainen 
Sara Pakalen, joka lopetti kuljettaja-
uransa edeltävään kauteen 2016. Paka-
lenin lopettamisesta huolimatta kehi-
tys on jatkanut kulkuaan ja suomessa 
ajetaan Eestin lisäksi edelleen maail-
man nopeinta GT30 luokkaa. 

Toruniin matkannut joukkue koostui 
kuljettajista: Max Blomberg, Jarno Vil-
munen ja Roope Virtanen, sekä heidän 
tiimeistään. Mukana menossa oli myös 
kotimaan sarjassa hienosti neljänneksi 
kauden aikana ajanut Totti Kemppai-
nen, joka ei kuitenkaan voinut osallis-
tua lähtöihin, aikaisemmassa kotimaan 
kilpailussa sattuneen onnettomuuden 
vuoksi.

Kilpailupaikalla puolalainen mentali-
teetti ja tapa toimia aiheuttivat aluksi 
hieman hämmennystä, mutta asiat kui-
tenkin järjestyivät pitkähköstä kaavas-
ta huolimatta. Rata oli eurooppalaiseen 
tyyliin pitkäsuorainen lähes ovaalin 
muotoinen jokirata, jollaisia suomessa 
ei ajeta lainkaan. Se toikin kuljettajille 
päänvaivaa, kun kokemusta moisista 
radoista ei ole, mutta sitähän tänne oli 
lähdetty hakemaan.

Suomalaisilla vahva esitys GT30 maailmanmestaruus-
kilpailussa

Jo aika-ajoissa kävi selväksi, että lat-
vialaisen Maximilian Tucovsin kon-
septivene Yamaha moottoreineen on 
todella nopea, eikä nuoren Eestiläisen 
Stefan Arandin kalustokaan ollut ol-
lenkaan huono. Tuckovs oli aika-ajois-
sa selkeästi nopein puolen sekunnin 
marginaalilla. Toiseksi ja kolmanneksi 
nopeimman ajan ajoivat Eestin Stefan 
Arand ja Aivar Kommisaar. Suomen 
Max Blomberg sai aika-ajoissa lähtö-
paikan neljä, samalla ajalla kuin Kom-
misaar. Muiden suomalaisten aika-
ajosijoitukset olivat 7. Ja 9.

Ensimmäinen erä sujui suomalaisilta 
hienosti. Max Blomberg paransi sijoi-
tustaan yhden pykälän nousten kol-
manneksi, Jarno Vilmunen paransi si-
joitustaan peräti kolme sijaa, nousten 

kuudenneksi ja Roope Virtanen säilytti 
7. sijansa. 

Päivän toisessa lähdössä Max Blom-
bergille sattui valitettava virhe lähdös-
sä ja hän sai 1 kierroksen rangaistuk-
sen. Rangaistuksesta huolimatta hän 
onnistui kipuamaan erässä sijalle 11, 
kun erään lähtijöitä oli 16. Jarno Vil-
munen ja Roope Virtanen parantelivat 
loistavasti asemiaan ollen jo sijoilla 
4 ja 5. Suomalaisten mitalien edessä 
olivat enää yllättäjä Latvian ”Jamaha-
mies” Tuckovs ja Eestin kaksi kovaa 
kilpailijaa, Arand ja Kommisaar.

Sunnuntaiaamuun lähdettiin suunnit-
telemalla Max Blombergille strategia, 
miten nousta lähtöpaikalta 11 jälleen 
kisan kärkeen. Samalla muut pohti-
vat potkurivalintojaan oudolle radalle. 
Lähtö sujui loistavasti ja suomalaiset 
olivat mukana kärkikahinoissa. Myös 
Max Blomberg onnistui suunnitelmis-
saan ja nousi loistavan lähdön ansios-
ta sijalta 11 parhaimmillaan jo sijalle 
2. Ensimmäinen lähtöyritys kuitenkin 
uusittiin Eestin Aivar Kommisaarin 
kaataessa veneensä, mikä oli tietysti 
suomalaisille onnen potku, sillä hän 
oli yhteistuloksissa kolmantena ja suo-
malaisten edellä. Uusintalähtö sujui 
kaikilta hyvin ja työvoiton tuloksena 
olivat sijoitukset 2, 4 ja 6. 

Viimeiseen erään päästiin suomalais-
näkökulmasta starttaamaan siis varsin 
hyvistä asetelmista. Tilanne oli nimit-
täin sellainen, että kilpailun selkeäs-
ti nopein vene, eli Maxim Tuckovsin 
konseptivene valtavine Yamaha moot-
toreineen jäi lähdöissä lähes kaikkien 
perään, mutta valtavan suoranope-
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uden (97kmh myötävirtaan) avulla 
ohitteli sitten kaikki muut erän ede-
tessä. Suomalaisten veneet olivat taas 
lähdössä ylivoimaisia. Tarkoittaen, 
että 4. erän lähtösuoran päässä kär-
kiveneet olisivat kaksi suomalaista ja 
Eestin Stefan Arand. Kysymys kuului: 
Pystyisivätkö Suomalaiset pitämään 
nopeamman Jamahamiehen takanaan 
kaikki 12 kierrosta ja varmistamaan 
Max Blombergille pronssimitalin. 
Erän lähtö sujui odotetulla tavalla ja 
Latvian Tuckovs lähti takaa-ajoon. 
Erän viimeisellä kolmanneksella 
Tuckovs oli Yamahoineen jo Vilmusen 
imussa sijalla 4. Huolimatta Jarnon 
hyvistä ajolinjoista Tuckovs tuli väki-
sin ohi ja alkoi hätyytellä Max Blom-
bergin kakkossijaa. Onneksi erä loppui 
kesken ja saadut pisteet toisesta sijasta 
varmistivat pronssimitalin.

Suomalaisten sijoitukset olivat 3, 4 ja 
7. Suomalaisten taakse jäivät mm. sar-
jan maailmanmestaruuden kaksi ker-
taa peräkkäin voittanut Eestin Sander 
Sarlin ja muutkin luokassa viimevuo-
sina varsin hyvin ajaneet Eestiläiset. 
Suomalaisia nopeampia olivat ainoas-
taan kisan voittaja Stefan Arand, joka 
nuoresta iästään huolimatta aloitti 
kansainvälisen kilpailu-uransa GT30 
sarjassa varsin tyylikkäästi MM-kul-
tamitalilla ja toiseksi tullut Latvian 
Maxim Tuckovs. Arand on toki voitta-
nut jo GT30 luokkaa edeltävän GT15 
luokan juniorimaailmanmestaruuden, 
joten ihan tuoreesta kuljettajasta ei 
ollut kysymys. Maximilian Tuckovs 
ajoi omien sanojensa mukaan testiä 
konseptiveneellä, joten mielenkiitoista 
on mikä on vauhti, kun testit ovat ohi 
ehkä vuonna 2018.

Sää oli koko tapahtuman ajan mainio, 
satunnaista tuulta lukuun ottamatta ja 
puolalaiset osaavat aina järjestää ta-
pahtumasta kuin tapahtumasta arvok-
kaan. Joten kaiken kaikkiaan hieno ja 
hyvin sujunut kilpailu Torunin keski-
aikaisen kaupungin edustalla. Viikon-
lopun kruunasi Suomen joukkueen 
hieno esitys. Ensivuoden arvokilpailu-
ja odotellessa.

Teksti ja kuvat: Juha Fiskari
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Tämän vuoden kilpailu ajettin harvi-
naisen hienossa säässä. Yleisöä oli pai-
kalla runsain mitoin.
Aamu alkoi ilmoittaumisella ja kat-
sastuksella. Offshore V150 luokassa 
kilpailtiin Pohjoismaisesta Mesta-
ruudesta, muissa luokissa kisattiin 
Suomen Mestaruuden ensimmäinen 
osakilpailu sekä jokamiesluokka. Kil-
pailujohtajana toimi Timo Suomi, 
turvallisuuspäällikkönä Oscar Wiik, 
katsastuspäällikkönä Harri Kasurinen 
sekä kilpailusihteerinä Ville Lampi-
nen.
Myös tänä vuonna lehdistön edustajat 
vietiin ulos radalle lehdistöveneellä. 
Uusimaa ja Sipoon Sanomat julkaisi-
vat isot lehtijutut kilpailusta.

Kisat alkoi TG-Special ja Marino 
Swing Cupin ensimmäisillä osakilpai-
luilla jonka jälkeen päästiin Offshore 
kauden avajaiskilpailuun.
TG-Cupin voittoon ajoi 7, Benjamin 
Vuorihovi Dragon Teamistä, toiseksi 
sijoittui 38, Jan Bergstöm ja kolman-
neksi 36, Mats Lundmark.
Swing-Cupin voiton otti 44, Mikael 
Warelius, toinen oli 36, Johan Wahl-
man ja kolmas 29, Charlie Estlander.

Offshore kisat alkoi hyvin mutta en-
simmäisellä kierroksella V60 luokan 
Sebastian Sederholm / Alex Kurki kaa-
toivat veneensä, josta he onneksi selvi-
sivät hyvin. V60 luokassa ajettin tiuk-
ka kisa mutta Jyrki & Aleksi Mäkisten 
keskeytyttyä teknisiin ongelmiin vii-
meisellä kierroksella voittoon ajoi sel-
västi Dragon Teamin J-5, Benjamin 

Vuorihovi / Fille Sundberg ennen 
J-86, Tomi Huuhka / Mats Lundmark, 
kolmanneksi ajoivat J-55, Vivian Va-
paavuori / Meeri Painio.
V150 luokan PM-kisassa kaikki mitallit 
jäivät Suomeen, Linus Hjälte / Pernilla 
Blomqvist Z-94 keskeytettyä teknisiin 
murheisiin kakkos paikalta. Voittooon 
ajoivat ylivoimaisesti Z-23 Anton & 
Atte Kortman, hopealle Dragon Tea-
min Z-71 Rolf Hägglund / Marko Ke-
ränen, pronssia pokkasivat Z-65, Ilkka 
Vapaavuori / Late Päivölä.
3B luokan voitton ajoi myös Dragon 
Teamin B-7, Tom & Samuli Vuoriho-
vi, toiseksi B-33 Seppo Reinikainen / 
Juhani Jaaranen, sekä kolmanneksi 
B-24, Jyrki Perokorpi / Lauri Lampen.
3C luokassa käytiin hyvin tasaväki-
nen kilpailu jonka voittoon ajoi kuka-
pa muu kuin C-101, Marcus Johnsson 
/  Jussi Myllymäki, heille hävisivät 

C-222, Johan Rehn / Esa Luukkonen 
vain 28 sekuntia ja heistä vain 11 se-
kuntia perässä kolmanneksi C-72, 
Dennis Westerholm / Dan Pihlström.
Jokamies luokan voitton ajoi 99, Esa 
Kantee / Jari Venemies, toiseksi 1, Jari 
Salonen / Toni Hutri ja kolmanneksi 
89, Mathias & Anti Tölkkö.

Porvoon Moottorivenekerho halu-
aa vielä kiittää kaikkia vapaaehtoisia 
jotka olivat mukana kilpailussa sekä 
ohjelmalehden kaikki mainostajat! Il-
man heitä kaikkia, kilpailua olisi mah-
dotonta järjestää! Suurkiitokset vielä 
Kalkkirannan Kievarille ja Kimmolle!
Ensi vuonna kisataan jälleen 9.6.2018.

Mukavaa syksyä!
Pomo / Jaije
Kuvat: Tom Karlsson , Olli Lampinen, Jaije

Kalkkirannan Kievari Race 2017
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Kalkkirannan Kievari Race 2017
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Olemme vuosien aikana tällä palstal-
la esitelleet monta erilaista kilpakus-
kia. Nyt on vuorossa Ari Peltola joka 
kilpaili peräti 10 vuotta. Hän kuuluu 
porvoolaisiin kilpailijoihin. Hän kil-
paili hyvällä menestyksellä ja otti osaa 
kolmeen eri kilpasarjaan.

Hän kilpaili ensin 2 vuotta, 1989-1990 
Guarana Motorsällskapin riveissä mis-
tä hän sitten siirtyi Porvoon Mootto-
rivenekerhoon, jossa hän kilpaili aina 
vuoteen 1999, jolloin hän lopetti kil-
pailemisensa. Hänen isällä Raimo Pel-
tolalla oli Porvoossa mainos ja paino 
firma. Hän otti innokkaasti osaa poi-
kansa kilpailemiseen ja sponsoroi kil-
pailemista merkittävällä tavalla. Kaksi 
firmaa tuki myös Peltolaa tuntuvasti 
hänen kilpauransa aikana. Seurahovi 
sponsoroi häntä 10 vuotta ja TMX 8 
vuotta.

Peltola käytti kilpauransa aikana 3 ve-
nettä kolmessa eri kilpasarjassa. Hän 
aloitti 1989 sarjassa F5, MTM veneel-
lä. Moottoriteho tässä luokassa oli 
40 hv. Sitten hän siirtyi suurempaan 
luokkaan, F4 missä hän kilpaili 7 vuot-
ta. Moottoriteho oli F4 luokassa 70 hv. 
Luokka F4 oli hyvin suosittu luokka ja 
SM kilpailuun otti osaa suuri määrä 
kilpakuskia. Luokka oli myös Porvoos-
sa hyvin suosittu ja Porvoon Moottori-
venekerhosta luokkaan otti osaa vuosi-
en aikana yli 10 kilpakuskia. 

Vuonna 1998 Peltola aloitti kilpaile-
misen isossa luokassa F2000. Moot-
toriteho tässä luokassa oli peräti 200 
hv ja vauhti kova. Hän kilpaili tässä 
luokassa 2 vuotta. Porvoon Moottori-
venekerholla oli myös tässä luokassa 
mukana hyvin menestyneet kilpailijat; 

KILPAVENEILYN MENNEET AJAT
ESITTELYVUOROSSA ARI PELTOLA

Frank Johansson ja Hans-Erik ”Kee” 
Johansson. Luokassa kilpailtiin Poh-
joismaiden luokassa Nordic Cup.
Ajettavat venetyypit olivat: F5 MTM, 
F4 Lark ja F2000 Molgaard.

Peltolan yksi mukava muisto kilpai-
luista oli kun hän luokassa F4 voitti 
Sami Seliön Haikon Kartanon Grand 
Prix kilpailussa. Hän kertoo lopuksi ” 
Hauskaa oli nämä 10 vuotta, vuotta-
kaan en vaihtaisi pois, tuli kavereita 
jotka on vieläkin kaveripiirissä ”.

Luettelo kilpavuosista. 
Vuosi ja sarja:
1989 F5 Motul Cup 8, Helsinki GP5
1990 F5 Safematic Cup, MM10 Ran-
ders Tanska
1991 F4 SM sarja
1992 F4 SM sarja
1993 F4 SM sarja
1994 F4 SM sarja 
1995 F4 SM sarja 
1996 F4 SM sarja
1997 F4 SM sarja
1998 F2000 Nordic Cup, Pikkupariisi 1
1999 F2000 Nordic Cup                                                  
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Dragon Boat 
Racing Team

Kiittää
kaudesta
2017

Since 1988
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Potkurin virtauslaskenta

SM 2017 tulokset 22.9.2017

Luokka SJ10

Kilpailija Seura Nro Vuok
si 

Kuivajärvi 
Race, 

Race Hirvensalmi 1 Race Päiväkumpu 
2017

YhteeSM

Filipp Seliö KAVE 18 15 15 12 12 54 1
Eemil Kaipio KAVE 88 10 10 15 15 50 2
Stella Seliö MP 11 12 12 10 10 44 3
Lenni Strandberg KAVE 39 8 8 8 8 32 4
Petteri Huhtala TaVS 69 5 6 6 6 23 5
Vinnie Hakkarainen POMO 7 6 6 6

Luokka GT15

Kilpailija Seura Nro Kuiv
ajärv

Race HirvensRace Päiväkumpu 
2017

Yhteensä SM

Arttu Saari TaVS 76 12 15 15 42 1
Benjamin Vuorihovi PoMo 5 15 10 10 35 2
Wilhelm Sundberg PoMo 47 10 12 5 27 3
Noel Vänttinen VenU 27 6 8 8 22 4
Filemon Sundberg PoMo 57 4 4 12 20 5
Jonathan Nyman KaMK 3 8 6 6 20 6
Max Möller EMK 91 5 5 2 12 7
Oliver Martin GMS 45 3 3 4 10 8
Arthur Sundbäck GMS 17 2 2 3 7 9

Luokka GT30

Kilpailija Seura Nro Vuok
si 

Vuoksi Race 
2, Imarta

Kuivajärvi Race, 
Tammela

Race Hirvensalmi 1 Race 
Päiv

SM 

Jarno Vilmunen HIRVE 74 12 12 15 10 15 64 1
Max Blomberg POMO 10 15 10 12 15 12 64 2
Roope Virtanen SKV 97 10 15 10 12 47 3
Totti Kemppainen LPS 8 8 6 8 2 10 34 4
Sampsa Vaarala IMVK 76 6 5 4 5 6 26 5
Saku Rautiainen KAVE 96 4 4 2 6 4 20 6
Tino Seppälä GMS 9 3 3 5 4 5 20 7
Mats Lundmark SSS 36 3 8 8 19 8
Tommy Olin POMO 20 5 8 6 19 9
Kimi Eskelinen POMO 99 2 2 1 1 3 9 10
Roope Styf IMVK 9 3 3 11

Luokka O250

Kilpailija Seura Nro
Kuiv
ajärv

Race Hirvens
Yhteensä SM Sija

Ketola Juha TaVS 68 12 15 27 1
Rytkönen Esa RPS 37 15 10 25 2
Rytkönen Ilkka RPS 66 12 12 3
Reinikainen Sami PoMo 69 10 10 4

Luokka F4

Kilpailija Seura Nro
Kuiv
ajärv

Race HirvensRace Hirvensalmi 2 Yhteensä
SM Sija

Lauri Landen SKV 13 0 15 15 30 1
Tuukka Lehtonen HirVe 77 0 10 12 22 2
Alexander Lindholm PoMo 14 0 6 10 16 3
Andre Remy Pomo 49 0 8 8 16 4
Magnus Sederholm PoMo 2 0 12 12 0
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V60
kuljettaja seura Kalkkiranta Kotka Pellinki Imatra 1 Imatra 2

Vuorihovi Benjamin POMO 15 15 15 12 0 57 1
Huuhka Tomi SKV 12 6 8 8 12 46 2
Sederholm Sebastian KaMK 0 8 10 10 15 43 3
Mäkinen Aleksi POMO 12 12 15 0 39 4
Vapaavuori Vivian POMO 10 10 0 6 10 36 5
Mäkinen Jyrki POMO 0 0

navigaattori
Sundberg Filemon POMO 15 15 15 12 0 57 1
Kurki Alex GMS 0 8 10 10 15 43 2
Lundmark Mats SSS 12 8 8 12 40 3
Mäkinen Jyrki POMO 12 12 15 0 39 4
Painio Meeri SVV 10 10 0 6 10 36 5
Viljakainen Ville SKV 6 6 6
Mäkinen Aleksi POMO 0 0

3B
kuljettaja seura Kalkkiranta Kotka Pellinki Imatra 1 Imatra 2

Reinikainen Seppo POMO 12 12 0 15 15 54 1
Perokorpi Jyrki POMO 10 10 12 10 10 52 2
Vuorihovi Tom POMO 15 15 15 0 0 45 3
Tiihonen Tapio ImVK 12 12 24 4

navigaattori
Jaaranen Juhani POMO 12 12 0 15 15 54 1
Lampén Lauri Potkuri‐67 10 10 12 10 10 52 2
Vuorihovi Samuli POMO 15 15 15 0 0 45 3
Kaartinen Kauko ImVK 12 12 24 4

3C
kuljettaja seura Kalkkiranta Kotka Pellinki Imatra 1 Imatra 2

Johnsson Marcus Potkuri‐67 15 15 15 15 15 75 1
Westerholm Dennis POMO 10 10 12 12 12 56 2
Hallgren Niclas POMO 8 8 10 10 36 3
Rehn Johan Potkuri‐67 12 12 24 4

navigaattori
Myllymäki Jussi SKV 15 15 15 15 15 75 1
Pihlström Dan POMO 10 10 12 12 12 56 2
Blomqvist Joakim GMS 8 8 10 10 36 3
Luukkonen Esa KPS 12 12 24 4

Z150
kuljettaja seura Kalkkiranta Kotka Pellinki Imatra 1 Imatra 2

Kortman Anton GMS 15 15 15 15 60 1
Vapaavuori Ilkka POMO 12 12 12 12 48 2
Hannula Esa KPS 10 0 10 10 30 3

navigaattori
Kortman Atte GMS 15 15 15 15 60 1
Päivölä Late SVV 12 12 12 36 2
Leskinen Jani KPS 10 0 10 10 30 3
Ahola Jukka POMO 12 12 4
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Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy
Aleksinkatu 6 | 30100 Forssa
p. (03) 435 5775 | (03) 435 7024
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p. (03) 435 5775 | (03) 435 7024
essp@essp.fi | www.essp.fi

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

MW AUTOSERVICE OY

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

Webasto-asennukset 
ja huollot

Defa lohkolämmittimet 
ja hälyttimet

Kaikkien automerkkien 
huollot ja korjaukset MW Autoservice

Vi betjänar 
också på 
svenska!

MW AUTOSERVICE OY

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

Webasto-asennukset  
ja huollot

Defa lohkolämmittimet 
ja hälyttimet

Kaikkien automerkkien 
huollot ja korjaukset MW Autoservice

Vi betjänar 
också på 
svenska!

www.tgboats.fi 
28 KILPAVENEILY

 WWW.VETUS.COM 
 

Venetarvikkeet ja meridieselit 

 WWW.VETUS.COM 
 

Venetarvikkeet ja meridieselit 

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 

Totti / GT30 kiittää kuluneesta 
kaudesta 2016

E-S Kuivaus / Allan Sohl-
ström 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
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Mestarintie 12 Mästarvägen
06150  PORVOO - BORGÅ
019-521 6500, Fax 019-521 6523

Husqvarna, Jonsered, Stiga, Mur-
ray, 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 , Cas-
trol, Aspen alkylaattibensiini.

mökit
Ohjelmaa...

Testan laiton perä jota ei ole tähän päi-
vään mennessä hylätty…

Marcukselta vietiin MM-kulta sääntö-
jen vastaisella veneellä joka piti hylätä.
23.1. tulokset muutettiin viimein ja  
Marcus sai ansaitsemansa MM-kullan 
ja C-222 oli MM-neljäs.

Teksti:
Esa Luukkonen/C-222
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MW AUTOSERVICE OY

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

Webasto-asennukset 
ja huollot

Defa lohkolämmittimet 
ja hälyttimet

Kaikkien automerkkien 
huollot ja korjaukset 

MW Autoservice
Vi betjänar 
också på 
svenska!
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Vauhdissa mukana

Puh. 019-577 360
Mannerheiminkatu 3, 06100  Porvoo

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

30 KILPAVENEILY

www.b-seaboat.fi 

Tammisaaren Venevälitys

K. HOLM
Larskullantie 5, 10650 Tammisaari

Puh. 0400-488 885
s-posti: kennet.holm@pp1.inet.fitwister.marine@pp.inet.fi 

Messutar jous 
Batmax+Yamaha F20, 6900€

Kilpaveneily 2009 indd 30 23 1 2009 15:11:07

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

www.b-seaboat.fi

 Åströms Båt & Snickeri
-Puu-ja Lasikuituveneiden korjaustyöt

-Sisustustyöt
   -Puusepäntyöt

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

TRÄSKÄNDA 
HANDELSTRÄDGÅRD OY

ESBO-ESPOO
Tel/puh 0400-419 003

www.tgboats.fi

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY
Puh. 0400-536682

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

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

Merikuljetukset, talvisäilytys, laiturit

Puh. 040-501 4114

C. Grönholm Oy
KAIVINKONETYÖT

Puh. 040-508 1143

29 KILPAVENEILY

TRÄSKÄNDA 
HANDELSTRÄDGÅRD OY

ESBO-ESPOO
Tel/puh 0400-419 003

www.tgboats.fi

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

Krabbvägen 2 Kraputie

TÄYDEN PALVELUN

ASENNUSTYÖ LANDEN OY
Puh. 0400-536682

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

Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor
Merikuljetukset, talvisäilytys, laiturit

 
Meripellontie 11 C, 00910 Helsinki (Puotila)

www.eav.fi        
 

Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948Puh. 019-5243 948
www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi www.skandinaviaoffset.fi 
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Meripellontie 11 C, 00910 Helsinki (Puotila)
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Pellinge Boat Service
- turvallinen säilytys veneille

Jonas Gustafsson
0400 713 033

Börje Gustafson 
0400 400 749
info@veneentalvisailytys.fi

www.veneentalvisailytys.fi

- talvisäilytys         - huolto         - kuljetukset

Meripellontie 11
00910 Helsinki

www.speedboatcenter.com
Info@speedboatcenter.com

* TALVISÄILYTYS *
Sisällä lämpimässä hallissa 60€/m2 (sis.alv)

Ulkona peitettynä muovikalvolla 35€/m2 (sis.alv)

Myynti: 044 489 0077 / Huolto: 0400 819 783



  

  

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  
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Mercury PRO XS poweri 2-tahti, vuosi-
malli 2015, ilman sähköjä, 1 kpl mäntiä 
viallinen hinta 300 € 

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

Fimtech FT 59 B. Huvi- tai kilpakäyttöön. Sopii off 3B ja 
W-150 luokkiin. Hinta 5100 €. Mahdollista ostaa myös ajoval-
miina Mercury PRO XS moottorin kanssa

Fimtech Oy  /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Mercury PRO XS 2-tahti ,vuosimalli 
2015/2016, ajettu 23 h hinta 7200 € 

Fimtech Oy  /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Speedrace vene,  valmis paketti SJ 10-luokkaan ilman konetta
Hinta: 600,-
Puh: 040-5275 796 / Sundberg

GT15 paketti, Povvat –15 Tohatsu 15 –17
Veneellä voitettu MM GT30 luokassa 2015.
Myydään myös erikseen.
H: 6500,-
Puh: 040-9622707 / Jaije

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

Povvat GT15 vene. Hyväkuntoinen.
Kaikki varusteet, ilman konetta.
H: 1.900,-
Puh: 040-5275796 / Sundberg



  

  

  

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  

Myydään Yamarin 540 Big Game, Yamaha 60, vm 2004
koneella ajettu 186 h, trimmit, Nawman plotteri
Hinta: 10.000,-
Puh: 0400-717169 / Jari
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Tintorera 20 -00, Mercury Optimax 150 Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
H. 16.000€

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

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

  

Evinrude XP 150 –89
Tehokas 2,7 litran kone.
Bobs nosecone, vaihdettu männät, männänrenkaat, laakerit, ym.
Hp: 1.990,-€
Puh: 040-9622707 / Jaije

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

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

Umpiohjaamolla oleva katamaraani 4-6m, tulee huvi-ja 
harrastuskäyttöön. Myös korjausta vaativa, moottorilla 
tai ilman.
jussi.puhakka@elisanet.fi / p.0440 676760 iltaisin. 

OSTETAAN

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




