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Menossa mukana mm:

Rytkönen, Kortman, Sederholm,
Sarlin, Roms

Menestystä kyllä löytyy, mutta sirkus puuttuu! – Nyt
se Sirkus alkaa!
Valmistautuessani kirjoittamaan Kilpaveneily lehden ”pääkirjoitusta” selasin aikaisempia lehtiä jokusen vuoden taaksepäin. Monen ansiokkaan
kirjoituksen joukosta päällimmäiseksi nousi aihe, joka on itseänikin paljon
askarruttanut. Lainasin kirjoitukseni otsikoksi SPV:n silloisen tiedottajan
Nina Paloheimon lehden numerossa 2/2015 käyttämää otsikkoa. Erityisesti lajia lähellä olevien ja lajia eteenpäinvievien henkilöiden ja tahojen
kannattaa lukea ajatuksella läpi Ninan kirjoitus vielä uudemman kerran.
Jos paperikopiota lehdestä ei satu olemaan käsillä, niin SPV:n kotisivuilta
löytyvät aikaisemmat Kilpaveneilylehdet digimuodossa. Saisimmeko tällä kaudella yhdessä toteutettua edes osan Ninan esille tuomista asioista?
Vaikka ensi alkuun sen kilpaveneilyn yhteisen strategian?
Takana on taas hämmästyttävän menestyksekäs suomalainen kilpaveneilyvuosi 2016. MM-, EM- ja PM-mitaleita yhteensä 14 kappaletta, jos en ihan
väärin laskenut. Pääseekö mikään toinen moottoriurheilulaji lähellekään
vastaavaa? Olisiko meidän jo korkea aika aloittaa Sirkus ja tuoda lajimme
suuremman yleisön tietoon?

Vuoden 2017 kilpaveneilysirkus alkaa! KILPAVENENÄYTTELY Vene 17 Båt -messuilla 10.–19.2.2017.
Messukeskus yhdessä SPV:n ja Suomen vauhtiveneilijät ry:n kanssa järjestää laajamittaisen Kilpavenenäyttelyn venemessuilla. Messukeskuksen
toisessa kerroksessa on kilpaveneille varattu laaja alue, jossa veneitä tulee
olemaan esillä noin 30, pienimmistä SJ10 luokan veneistä isoimpiin 3C
luokan katteihin asti. Edustettuna ovat kaikki Suomessa ajettavat viralliset
kilpailuluokat ja niiden veneet, niin rata- kuin myös offshorepuolelta. Lisäksi mukana on myös Swing Cup veneitä samoin kuin Jokamiesluokan ja
Historic kilpaveneitä.
Iso kiitos jo etukäteen Messukeskukselle ja myyntipäällikkö Tomi Frickille
tästä loistavasta kilpaveneilylle tarjotusta mahdollisuudesta. Kiitos myös
SPV:n Mika Hollolle ja muille SPV:n organisaattoreille sekä Suomen vauhtiveneilijät ry:n aktiiveille. Erityiskiitos tietysti kuuluu kaikille niille lukuisille kilpaveneilijöille, jotka ovat lupautuneet tuomaan oman veneensä
näyttelyyn talven keskellä. Tehdään yhdessä Kilpavenenäyttelystä loistava
avaus menestyksekkäälle kilpailukaudelle 2017!
Kaudella 2017 on jo nyt ilahduttavaa, että varsinkin offshorepuolella on
alustavan kilpailukalenterin perusteella odotettavissa enemmän kisoja
kuin vuosiin ja mikäli ennusmerkit pitävät paikkansa niin sitä Sirkustakin
on luvassa. Ratapuolella kauden kohokohta on Imatra Race, jossa ajetaan
GT15 luokan MM kilpailut ja F4 MM osakilpailu. Suuri kiitos kaikille järjestäville seuroille ja kaupallisille tahoille, jotka omalla työllään mahdollistavat kilpaveneilyn harrastamisen Suomessa. Loistavaa kilpaveneilykesää
kaikille tasapuolisesti!
Ilkka Vapaavuori
Puheenjohtaja
Suomen vauhtiveneilijät ry

Kuva: Jesper Zander
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Julkaisija:
Dragon Boat Racing Team Ry
Jan-Erik Hägglund
puh. +358-40-9622 707
Mainosmyynti:
Lähettiympyrä Oy
Päätoimittaja:
Jan-Erik Hägglund
Toimituskunta:
Jan-Erik Hägglund
Jyrki Perokorpi
Olli Lampinen
Ulkoasu ja taitto:
Jari Nenonen
Painopaikka:
Skandinavia Offset Oy
Porvoo 2017
Ilmestyy 2 kertaa vuodessa
Kilpaveneily-lehti postitetaan
Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:n toimesta
lisenssin haltijoille.
Painos: 2000 kpl
Kannen kuvat:
Ylhäällä: J-5, Benjamin Vuorihovi
/ Filemon Sundberg
Kuva: Tom Karlsson
Alhaalla: Z-23 Anton & Atte Kortman
Kuva: Jussi Alanko
Pikkukuva: 29 Charlie Estlander
Kuva: Jarmo Isotalo

Östhammar GP mot cancer PM KISAT 2016
Pohjoismaiden mestaruudesta 2016
ajettiin Ruotsin Östhammarissa. Paikka on lähellä Öregrundia, jossa on
Roslagsloppetin maalialue. PM kisojen
lisäksi tapahtumalla kerättiin varoja
eri syöpäjärjestöille ja järjestäjät sekä
kilpailijat onnistuivatkin siinä hienosti.
Koko kilpailuun oli ilmoittautunut eri
luokkiin yli 90 venekuntaa. Hieno esimerkki lajin suosiosta naapurimaassamme.
Meidän lisäksi suomesta oli monia
muitakin venekuntia lähes joka luokassa. 3C:ssä oli meidän lisäksi C-72
(Dennis Westerholm ja Dan ”Poppe”
Pihlström), C-113 (Niklas Hallgren ja
Anton Lindström) sekä C-222 (Johan
Rehn ja Esa Luukkonen).
Reitin pituus oli n. 50nm ja kierroksia
11. Kierroksen pituus oli n. 4.5nm eli
lyhyt rata, jossa kaksi parin mailin suoraa sekä syheröä molemmissa päissä.
Lähdön aika, vihreä lippu ylös ja lähtö oli tapahtunut. Saimme ihan hyvän
lähdön, mutta Braaten Norjasta (C-2)
pääsi kärkipaikalle, joten olimme toisena ensimmäisellä kääntöpaikalla C-72
(Dennis ja Poppe) aivan perässämme.
Ensimmäiset käännökset hyvin läpi ja
toinen pitkä suora edessä, C-72 aivan
kintereillä. Suoran päässä tiukat mutkat ja C-72 spinnasi, mutta pysyi oikein
päin ( rookie virhe ;-) ). Olimme edelleen toisina Braatenin perässä.
Toisella suoralla oli kova myötätuuli,
jossa jäimme aina Braatenin vauhdista. Vastatuulessa pystyimme ajamaan
jopa hieman kiinni, mutta eroa oli liikaa. Ruotsalainen Sebastian Groth
C-45 yritti sinnikkäästi päästä lähelle
ja ohi, mutta pystyimme pitämään hänet noin 10 sekunnin päässä.
C-72 (Dennis ja Poppe) ja C-222 (Johan ja Esa) kävivät kovaa taistelua nel-

jännestä sijasta, mutta taisi yliyrittäminen jälleen kostautua Dennikselle…
PM tulokset:
Voitto ja kunnia Norjaan Jan Trygve
Braatenille ja Ruotsin Emma Linnea
Carlssonille, hopea ja häpeä JOHNSSON RACING C-101, pronssia Ruotsin
Sebastian Groth ja Oskar Magnussonille.
Muut suomalaiset sijalla 4 C-222 Jo-

Marino Swing

han Rehn ja Esa Luukkonen, sijalla 5
C-72 Dennis Westerholm ja Dan Pihlström ja sijalla 8 C-113 Niklas Hallgren
ja Anton Lindström.
Onnea kaikille!
Talviterveisin JOHNSSON RACING
Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki
Kuvat: Jesper Zander

www.marino.ﬁ
09-272 1422
3 KILPAVENEILY

Benjamin ja Fille, J-5, ensimmäinen yhteinen kausi V60
luokassa.
Kalkkirannan Kievari Race aloitti
offshore kauden 2016 kesäkuussa. Tähän kisaan Benjamin Vuorihovi ja Filemon (Fille) Sundberg eivät valitettavasti vielä saaneet osallistua yhdessä,

Nyt kisoja seurasivat tiiviisti toisiaan.
Seuraavaksi oli vuorossa, Svartbäck
paviljongen kyläkisa 27.8. Keli oli vielä
kovempi kuin Kabbölen kisassa, tuulta jopa yli 12 m/s. Tämä ei kuitenkaan
haitannut Dragon Teamin juniorikuskeja. He näyttivät, miten Offshore
venettä käsitellään kovassa tuulessa.
Teamin johtaja ja muut jäsenet eivät
voineet muuta kuin antaa tunnustusta
poikien ajotaidosta tämän päivän aikana. Äitien mielestä pojilla oli myös
oltava hieman hurjapäisyyttä pelissä
mukana. Todella loistavalla ajolla he
ajoivat niin alle 50 hv kuin alle 75 hv
luokissa voittoon. Varsinkin alle 75
hv luokassa heillä oli tiukka kisa, kun
kaikki muut ajoivat huomattavasti tehokkaimmilla koneilla.

koska Benjamin täyttäisi 15 vasta elokuun alussa. Benjamin toimi kuitenkin
Nikolaus Laineen kartturina ja he voittivat kisan ylivoimaisesti.

Imatralla, Saimaa racessa 3-4.9. he
pääsivät koko kesän odottelun jälkeen
tositoimiin kahdessa erillisessä SMosakilpailussa. He tekivät sen todella
loistavasti, voittaen molemmat kilpailut. Lauantai kisan voittaen toiseksi
tulleet peräti kolmella minuutilla. Sunnuntaina pojat ottivat vähän rennommin, eikä ajanut
moottoria aivan
ääripäähän. He
ajelivat loppujen
lopuksi varmalla
otteella selvään
voittoon, vajaalla puolella minuutilla. Muista
sijoista käytiin
sen sijaan kovaa
kisaa. Lauantaina toiseksi tulivat Sebastian Sederholm / Alex Kurki
juuri ennen Ilkka ja Vivian Vapaavuoria, sunnuntaina olivat sijoitukset
päinvastaiset. Neljänneksi sijoittui
molempina päivinä Tomi Huuhka /
Mats Lundmark. Näin Benjamin ja Fille nousivat loistavasti SM-HOPEAL-

Benjamin ja Fille harjoittelivat ahkerasti kesän aikana heidän ensimmäistä yhteistä kisaa varten. Veneen
käyttäytyminen huonossa kelissä tuli
heti ensimmäisessä yhteisessä kisassa
hyvinkin tutuksi. Pojat osallistuivat
kyläkisoihin, 13.8 Kabböle Raceen.
Päivän aikana ilma ei suosinut kilpailijoita eikä yleisöä, koko päivä satoi ja
oli kova tuuli. Se ei kuitenkaan estänyt
innokkaita kilpailijoita. Benjamin ja
Fille osallistuivat alle 50 hv luokassa,
ajaen loistavasti voittoon. Näin he varmistivat osallistumisensa seuraavaan
luokkaan. Samalla kalustolla he osallistuivat alle 75 hv luokkaan, sijoittuen hienosti neljänneksi, hävittyään
pronssin vaivaisella veneenmitalla.
Benjamin ajoi myös ensimmäisen kisansa, “uudella” Povvat GT-15 veneellä
ja Mercury 15, alle 15 hv luokan VOITTOON!
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LE, vaikka he eivät saaneetkaan ajaa
vielä Kalkkirannassa yhdessä.
Kausi jatkui vielä 1.10. ajettavissa PMkilpailussa Ruotsin, Östhammarissa
jossa pojat saivat mitata vauhtinsa
muihin Pohjoismaisiin kilpailijoihin.
Dragon Team lähti PM-kilpailuihin
kaikilla kolmella Offshore kalustoillaan. Mukana oli tiimin 10 jäsentä.
Matka oli aivan mahtava!
Kisajärjestelyt sujuivat tosi mallikkaasti, valtavasta kilpailija määrästä
huolimatta. Kilpailijoita oli peräti 94
kaikissa luokissa yhteensä, joista 13 oli
suomalaisia venekuntia! Pitää nostaa
hattua naapurimaan hienoista organisointikyvyistä ja heidän mahtavasta
halusta auttaa lähimmäistä. Kisan toinen tarkoitus oli nimittäin kerätä varoja Roosa Nauhan puolesta. Siinäkin
he onnistuivat erinomaisesti.
Dragon Teamin V60 luokan kalustoa,
TG 5000XR / Yamaha 50, J-5 ajoivat
Benjamin ja Fille, jolla he selvisivät
kilpailusta loistavasti, sijoittuen neljänneksi, 13:ta kilpailijan joukossa. He

hävisivät PM-pronssin vain vaivaisella
2 sekunnilla!
3B luokassa Tom Vuorihovi B-7, kartturina oli tällä kertaa Rolf Hägglund.
He kärsivät koneen teknisistä ongelmista eikä saaneet koneesta kaiken

tehon irti. Mutta sijoittuvat hienosti
viidenneksi, tiukassa kilpailussa.
V150 luokassa Rolf Hägglund Z-71,
kartturina oli hänen “vanha kartturinsa” Tom Vuorihovi, joten pojat uurastivat kahdessa luokassa, vaihtaen vain
paikkoja! Heidän kisa sujui todella
hyvin ja heidän loppusijoituksensa oli
kolmas, saavuttaen näin PM-PRONSSI.
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Teksti: Dragon Team
Kuvat: Jesper Zander, Peter
Pickla(pickla.se), Jaije.

LE • RING
OS
EIL
M

ASIANTUNTEVA PALVELU
ALAN JOHTAVAT TUOTEMERKIT

Veneentekijäntie 14, Helsinki
Avoinna: ark 10-18, la 10-14

Puh: 09 682 3900 • myynti@prosailor.fi

varustaa vesille

www.prosailor.fi
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Sport 75 Cup
Kausi 2016 oli ensimmäinen kerta,
kun Sport 75 Cup näki päivänvalon.
Luokka perustettiin suositun alle 75hv
urheiluvene luokan pohjalle. Osallistuminen haluttiin pitää entiseen kyläkisa tapaan mahdollisimman helppona,
joten mukaan voikin osallistua täysin
vapaavalintaisella kilpa- tai huviveneellä, joka on varustettu enintään
75hv perämoottorilla. Mielenkiintoista
kilpailusta tekee se, että moottoreiden virittäminen on sallittua kunhan
ulkonäkö ei poikkea merkittävästi vakiosta. Kuitenkin kisat ovat osoittaneet, ettei mekaaninen osaaminen ole
oikotie onneen, vaan suurimmat erot
tulevat ratin ja penkin välistä.
Nimensä mukaan luokka on cup-muotoinen, eli kaudessa ajetaan osakilpailuja ja kerätään mahdollisimman
paljon pisteitä. Pisteet kerätään kilpailunumerolle, eli samalla veneellä voi
eri kilpailuissa ajaa eri kuljettaja. Kaudella 2016 ajettiin neljä osakilpailua,
joista kolme parasta huomioitiin. Kausi sai upean aloituksen Kitöloppetista,
jossa sää suosi niin auringon kuin tuulenkin puolesta. Kisaan osallistui viisi
venettä, joilla saatiin aikaiseksi Kitön
lyhyelle radalle tiukka kilpailu. Edellisinä vuosina lukuisia pokaaleja kahminut Sebastian Sundvik nappasi uudella
veneellään heti ensimmäisen voittonsa
varmalla ajolla. Toiseksi ylsi Topi Termonen ja kolmanneksi ajoi Kalle Fazer.
Seuraava osakilpailu oli heti seuraavana viikonloppuna järjestetty Svartbäckloppet, jonka osallistujamäärää
rajoitti kova merenkäynti ja tuuli. Myös
tekniset ongelmat verottivat tiettävästi
kaksi venekuntaa. Näin ollen Sundvik
ajoi kauden toiseen voittoonsa ja kasvatti näin cup johtoasemaansa. Toiseksi selviytyi Jussi Härkönen Argollaan.
Kauden kolmannessa kilpailussa Norrkullassa palattiin kelin puolesta takaisin Kitön tunnelmiin. Hyvä keli näkyi
heti osallistujalistassa ja mukaan lähti
neljä venettä. Edellisvuoden tapaan

Topi Termonen ajoi Norrkullaloppetin
voittajaksi ja kavensi piste eroa toseksi
tulleeseen Sundvikiin. Useina vuosina
mukana ollut Sami Pylkkö näytti vahvoja otteita Argo 16/ Johnson Stinger
yhdistelmällään ajaen pronssille ja
osoitti, ettei Yamaha ole ainoa moottori jolla pääsee mukaan kärkikahinoihin.
Toiseksi viimeinen kilpailu ajettiin
Kabbölessä, jossa kilpailupuitteet ovat
olleet viimevuosina parhammasta
päästä. Tänä vuonna kuitenkin kaikkien harmiksi kilpailupäivä oli sateinen
ja tuuli puhalsi rajusti. Säästä huoli-

muussa kauden kilpailussa. Näin ollen
nähtiin jälleen kerran, miten tärkeässä
osassa veneen keliominaisuudet ovat
ja ensimmäisenä maaliin ajoikin J-5,
Benjamin Vuorihovi / Fille Sundberg,
50 hv. moottorilla ja kahden henkilön
miehistöllä varustettu offshore vene.
Offshore vene ei kuitenkaan kuulunut
cup veneisiin, joten osakilpailun voittoon ajoi tiukan väännön Sami Pylkön
kanssa käynyt Sebastian Sundvik. Kolmanneksi tuli Kabbölen tapaan Teemu
Majuri.
Kausi ei ollut kelien puolesta paras
mahdollinen, mutta sen vuoksi saatiin

matta kilpailuun ilmoittautui viisi venettä. Kuitenkin jo harjoituksissa Topi
Termonen ajoi vastatuuleen TG:nsä
etukautta ympäri, eikä näin ollen päässyt edes lähtöviivalle. Lopulta kolme
venettä selviytyi maaliin Jussi Härkösen keskeytettyä. Sebastian Sundvik
ajoi vakuuttavalla ottellaan voittoon,
ja varmisti cup voiton itselleen. Sami
Pylkkö taisteli itsensä hienosti toiseksi
ennen Teemu Majuria. Kabbölen kilpailu oli loistava esimerkki siitä, ettei
nopeus läheskään aina merkitse mitään, vaan kuski ja veneen tasapainoisuus ovat tärkeässä roolissa.
Päätöskisa SSS Paven Race ajettiin
myös erittäin kovassa kelissä. Merenkäynti oli kovempi kuin missään

entistä enemmän haastetta kilpailuihin. Osallistujia karsi henkilökohtaiset esteet sekä eräiden kohdalla läpi
kauden kestäneet tekniset murheet.
Kuitenkin voidaan sanoa Sport 75 Cupin ensimmäisen kauden onnistuneen,
sillä suuremmilta vahingoilta vältyttiin
ja tiukkoja tilanteita saatiin aikaiseksi.
Cupin voitto meni oikealle henkilölle,
eli läpi kauden tasaisen varmasti ajaneelle Sebastian Sundvikille. Onnittelumme! Kaudelle 2017 toivomme, että
kaikki kynnelle kykenevät pääsisivät
mukaan kilpailemaan tähän kyläkilpailuiden kuninkuusluokkaan! Lisätietoja
löytyy Cupin Facebook-sivuilta.
Sport 75 Cup 2016 lopputulokset:
1) #88 Sebastian Sundvik- TG-Marin
5000/Yamaha 70 CE - 60 p
2) #111 Sami Pylkkö - Argo 16/Johnson 75 Stinger - 42 p
3) #68 Topi Termonen - TG-Marin
5000/Yamaha 70 CE - 27 p
4) #69 Teemu Majuri - Merinyl 16/
Johnson 75 Stinger - 20 p
5) #21 Jussi Härkönen - Argo 17/Yamaha 70 CE - 18 p
6) #? Kalle Fazer - TG-Marin 5000/
Yamaha 70 CE - 10 p
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Gumbo Racing Team 15p+12p+15p+15p+12p=69p
Warelius Racing Team 0p+15p+12p+15p+15p=57p
R-Racing 12p+10p+8p+10p+10p=50p
Team HFW Racing 6p+10p+10p+6p+8p=40p
vat ha- män
kitkaa
muodostavaa
pinta-alaa ja
Estlander
& Co
Racing
Team 8p+6p+8p+12p+5p=39p
i-ionien niiden irrotukseen tarvitaan enemmän
R-Racing
8p+5p+12p+8p+6p=39p
kompo- vääntövoimaa. Pienillä ruuveilla on
ungry
Racing Team
5p+0p+5p+5p+4p=19p
estävätWolf
vähemmän
pinta-alaa
eivätkä ne vältiskujen,
tämättä10p+5p+0p+0p+0p=15p
kestä suurta vääntövoimaa
Hassel Racing
kiinnikvahingoittumatta.
Veneiden
/Viktor Strandell
- Team Raana
GPyleensä3p+4p+4p+3p+2p=16p
n vaiku- korkeintaan M6-kokoiset pultit pyMan’s
Team
0p+0p+3p+4p+3p=10p
äksi ne syvät kiinni matalan tai keskilujan
TBR
racing teamomaavalla
0p+0p+3p+0p+0p=3p
ruuvinboat
lukitusvoiman
lukitteella.
Isompiin
pultteihin voidaan käyttääMarine Corps
0p+0p+0p+0p+1p=1p

rilaisten
aaninen
keitä ja
. Erityiruuvien
jolloin
ta avata

ja käsitellyillä pinnoilla (eloksoidut,
passivoidut, sinkityt) sekä matalissa
lämpötiloissa voidaan nopeuttaa suihkuttamalla kierteisiin aktivaattoria.
Aktivaattorilla voidaan myös lisätä
lukitteen täyttökykyä suuremmilla väKauden 2017 alustava
lyksillä. Aktivaattorin kuivuttua lukite
levitetään kierteille käyttökohteen mukilpailukalenteri:
kaisesti, esim. tiivistystä vaativalle kolmannekselle. Lämmitys 20-40 °C:een
- Cafe Seasong Race
nopeuttaa kovettumista.
- Kitöloppet
Anaerobiset kierrelukitteet ovat hapettomissa
metalli-ionien
Anaerobisetolosuhteissa
liimat pehmenevät
kor- Norrkullaloppet
vaikutuksesta
kovettuvia
keissa lämpötiloissa.
Jos yksikompohalutaan ir- KaMK
nenttisia
akryyliliimoja,
jotkalukitteella
estävät
rottaa erittäin
voimakkaalla
- SSS Paviljongen Race
ruuvien
löystymisen
iskujen,
kiinnitetty
pultti, osattärinän,
pitää lämmittää
keskilujaa tai voimakasta lukitetta. lämpölaajenemisen
ja muiden
huolellisesti 200-300
°C:een kiinnikja irrotKeskiluja, sininen lukite sopii useim- keisiin
kohdistuvien
rasitusten
vaikutaa ennen
jäähtymistä.
Lämmitys
helTeksti:
Topi Termonen
piin
kohteisiin.
tuksesta.
Kiinnipysymisen
lisäksi ne
pottaa kaikkien
lukitteiden irrotusta.
suojaavat kierteitä ja takaavat ruuvin
Kuvat: Tom Karlsson, Jaije Hägglund
Tarvittaessa ruuvit puhdistetaan en- turvallisen
irrotuksen.
Teksti: Orapi
Nordic Oy Ab
nen kiinnitystä liuottimella. Lukitteen
kovettumista passiivimetallipinnoilla Ruoste, hapettuminen ja erilaisten
(alumiini, haponkestävä teräs, titaani) metallien välillä esiintyvä galvaaninen
korroosio heikentävät kiinnikkeitä ja
vaikeuttavat ruuvien irrotusta. Erityisesti kevytmetallivaluosien ja ruuvien
välillä esiintyy hapettumista, jolloin
kierteitä on melkein mahdotonta avata

Lukitteet

ierrelun ympätiivistää
metallimahdolttumismentilla.
ntää lii-

LUA

Lark

itteiden
kevyestä
itteita,
ensä välaitteita...
us (viokoisluja
taa se,
ettavisedoissa
yleensä
räskiinaisempi
nodisoila. Akuparilla,
ja luku-
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män kitkaa muodostavaa pinta-alaa ja
niiden irrotukseen tarvitaan enemmän
vääntövoimaa. Pienillä ruuveilla on
vähemmän pinta-alaa eivätkä ne välttämättä kestä suurta vääntövoimaa
vahingoittumatta. Veneiden yleensäkorkeintaan M6-kokoiset pultit pysyvät kiinni matalan tai keskilujan
lukitusvoiman omaavalla lukitteella.
Isompiin pultteihin voidaan käyttääja käsitellyillä pinnoilla (eloksoidut,
passivoidut, sinkityt) sekä matalissa
lämpötiloissa voidaan nopeuttaa suihkuttamalla kierteisiin aktivaattoria.
Aktivaattorilla voidaan myös lisätä
lukitteen täyttökykyä suuremmilla välyksillä. Aktivaattorin kuivuttua lukite
levitetään kierteille käyttökohteen mukaisesti, esim. tiivistystä vaativalle kolmannekselle. Lämmitys 20-40 °C:een
nopeuttaa kovettumista.

Kattorakentamisen
asiantuntija
palveluksessasi!
Fridde & Speed
Fiskari Fanny.

Meiltä saat avaimet käteen -periaatteella
SUOMENLAHDEN
NOPEINmm.
FISKARI
kerrostalojen uudiskatot, kattoremontit, -korjaukset
Fridde & Fannyn elämys matkat 040-5610823
sekä -huollot:

Cummings 6,7 ltr. 550hv

• bitumi-, pelti-, tiili- ja viherkatot
• sokkelien ja pihakansien vedeneristykset
• kuntoarviot, kattohuollot ja pienkorjaukset.

Pyydä tarjous!
KerabitPro Oy | Puh. 010 851 1000 ilman vaurioita. Anaerobiset kierrelukitteet muodostavat kierteiden ympäPuistokatu
25, kalvon,
08150 Lohja
Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa |rille
suojaavan
joka tiivistää

www.kerabit.fi

kitusluenem-

RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES

Bökarsvägen 113
07350 Gäddrag

vedeltä ja suolalta ja eristää metallipinnat toisistaan. Irrotus on mahdollista ilman kierteiden vahingoittumista ja pienemmällä vääntömomentilla.
Tarvittaessa lämmitys pehmentää liiVENEIDEN
SUUNNITTELUA
man
ja helpottaa
irrotusta.
- mm. Serecraft, Lamor LC, AluCat, Lark
25 KILPAVENEILY
Erilaisten
kierre- ja ruuvilukitteiden
TUOTESUUNNITTELUA
kiinnitysvoima
vaihtelee
kevyestä
- Laidasta laitaan....mm.
öljynkeräyslaitteita,
etäin lujaan.säädettävä
Lukitteetpotkuri,
ovat yleensä vämagneettikuvauslaitteita...
rikoodattuja, esim.
matala lujuus (violetti), keskiluja (sininen) ja erikoisluja
(punainen). Valintaan vaikuttaa se,
pitääkö kiinnikkeen olla irrotettavissa myöhemmin. Teknisissä tiedoissa
annetut irrotusmomentit on yleensä
annettu käsin kiristetyille teräskiinnikkeille. Lujuus voi olla alhaisempi
passivoiduilla metalleilla ja anodisoidulla (eloksoidulla) alumiinilla. Aktiivisilla metalleilla, kuten kuparilla,
lujuus voi muodostua annettuja lukuarvoja suuremmaksi.

GSM: 0400 436086

Myös ruuvin koko vaikuttaa lukituslujuuteen. Paksuilla pulteilla on enem-
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keskilujaa tai voimakasta lukitetta.
Keskiluja, sininen lukite sopii useimpiin kohteisiin.
Tarvittaessa ruuvit puhdistetaan ennen kiinnitystä liuottimella. Lukitteen
kovettumista passiivimetallipinnoilla
(alumiini, haponkestävä teräs, titaani)

Anaerobiset liimat pehmenevät korkeissa lämpötiloissa. Jos halutaan irrottaa erittäin voimakkaalla lukitteella
kiinnitetty pultti, osat pitää lämmittää
huolellisesti 200-300 °C:een ja irrottaa ennen jäähtymistä. Lämmitys helpottaa kaikkien lukitteiden irrotusta.
Teksti: Orapi Nordic Oy Ab

Fridde & Speed Fiskari Fanny.

SUOMENLAHDEN NOPEIN FISKARI
Fridde & Fannyn elämys matkat 040-5610823
Cummings 6,7 ltr. 550hv

Six-Cap Oy
Six-Cap
Oy
Simppukarinkatu 5 A 1, 00810 Helsinki
Puh.Puh.
010
397 6400
010 3976400
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KORTMAN RACING Z-23
Päätimme kauden 2014 Suomen mestaruuteen ja saavutimme myös Suomen nopeusennätyksen V-150 luokassa. Nämä saavutukset sinänsä riittivät
meille, mutta halusimme kehittää kalustoa ja tehdä jotain missä olisi vahvasti oman käden leima.
Veneen pohjaa oli muutettu kuluneen
kauden aikana useamman kerran eikä
siltä puolelta enää ollut välttämättä
vauhtia haettavissa, niinpä aloimme
lähemmin tarkastamaan kansiraken-

nelmia. Mietimme pitkään eri mahdollisuuksia ja ratkaisuja, mutta vanhat
rakenteet ja sääntökirjan pykälät eivät
antaneet haluttua liikkumavapautta.
Juuri ennen vuodenvaihdetta selvisi
että meillä olisi mahdollisuus saada
veneelle lämmin työtila talveksi. Siinä
ei sitten enää kauan tarvinnut miettiä,
vaan vuoden toiseksi viimeisenä päivänä olimmekin jo poistaneet veneestä
koko kannen. Vanhat pohjapalkit poistettiin samalla niin että nyt meillä oli
vain tyhjä veneen runko jäljellä. Tästä
alkoi sitten se varsinainen suunnittelu
kun suurempia linjoja oli mahdollista hahmotella. Koko projektin aikana
mentorina ja valtavan suurena avustajana oli Frese Gustafson. Hänellä
oli mielessä nuo suuremmat linjat ja
päämäärä, nyt siihen sitten vain olisi
päästävä.
Aloitimme tarkistamalla pohjan ainevahvuuksia ja totesimme että aikamoisella muurarintaidoilla oli pohjaa
leivottu, koska sen paksuus oli paikoitellen lähes 40 millimetriä. Pian selvisi
että vielä koko peräpeili ja osa pohjaa
oli poistettava. Peräpeilin poistaminen kuitenkin veltostaisi koko rungon muodottomaksi, joten päätimme
jättää sen myöhempään ajankohtaan.
Saimme kansilinjan muotoutumaan
sääntöjen mukaiseksi ja sen jälkeen al8 KILPAVENEILY

koikin varsinainen puutyövaihe. Kaaret rakennettiin apassilaudepuusta,
jonka haimme puutavaramyymälästä
keittiöva’an kanssa. Puutavaramyymälän henkilökunta oli ihmeissään,
kun jokainen lauta punnittiin ja niistä valittiin vain kevyimmät. Painossa
oli yllättävän suuria eroja, emmehän
olisi tätäkään tienneet ellei Frese olisi
aikaisemmin tehnyt asioita juuri näin.
Apassilaude on kiitollinen puulaji
työstää, mutta kaarien sovittaminen
vanhan epätasaisen rungon pohjaan ja

laitaan ei ollut aina ihan helppoa. Kyllä
meillä tuli muutama metri saunapuuta
silputtua. Vähitellen saimme kokonaisuuden taas näyttämään veneeltä. Painolasti tankkikeulaan, uusi peräpeili ja
kansi päälle. Samalla kun mietimme ja
rakensimme liikuteltavaa ohjaamoa,
niin rungon ulkopuoliset rakenteet alkoivat saada uutta muotoa. Yllättävän
paljon haasteita toivat mukanaan monet pienet, mutta tärkeät yksityiskohdat kuten moottorin kiinnitys, polttoainetankki ja akun teline jne.

Arvioitua myöhemmin eli syksyllä
2015 pääsimme sitten ajamaan ensimmäisiä testejä. Edellisestä kerrasta kilpaveneen kyydissä olikin aikaa ja siksi
sekä jännitys että odotukset olivat korkealla. Vauhti oli jo heti alkuun tyydyttävä, mutta edeltäjäänsä verrattuna
vene oli ajoltaan hyvin vaikeasti hallittava. Nyt oli sitten uudemman kerran muutettava pohjaa. Testasimme
ja teimme muutoksia niin kauan kuin
se oli mahdollista jäiden ja liukkaiden
puolesta. Välillä muutokset vaikuttivat
parempaan välillä huonompaan suuntaan, mutta koko ajan päämäärä oli
kuitenkin oikea.
Kaudelle 2016 paketti oli hyvissä ajoin
kasassa, ja Kalkkirannan avauskilpailun ollessa hieman totuttua myöhemmin, antoi sekin lisäaikaa viimeistelyyn. Vauhti oli saatu hyvin kohdalleen
ja sen hakemiseen käytetty aika oli verottanut kovempien keliolosuhteiden
testaamista ja myös veneen painolastitankin viimeistelyä. Koko edeltävän
viikon ajan sääennusteet kisapäivälle
olivat vaihtelevat, mutta kisapäivänä
tuuli olikin ihan kohtuullisen kova,
mikä Kalkkirannassa tuttuun tapaan
nosti terävän aallokon. Sijoitus kisassa
oli olosuhteisiin nähden varsin hyvä eli
toinen. Se oli kyllä työvoitto, sillä vene
oli ihan mahdoton ajaa ja pyrki koko
ajan taivasta kohti. Vauhti oli tyynemmillä osuuksilla sitä mitä olimme
testanneetkin, mutta kovassa kelissä
nopeus vaihteli huomattavasti ja keskinopeus oli aivan liian alhainen.
Kokemuksesta vihastuneina - ei viisastuneina - aloimme toden teolla tes-

taamaan ajoa kovassa kelissä. Olihan seuraava kisa Kotkassa,
joka on perinteisesti ns. kelikisa maustettuna huviveneiden ja
vesibussien tekemillä aalloilla. Ensin tuntui siltä, että meillä
tulisi olemaan vaikeuksia, mutta vähitellen luotto veneeseen
ja sen käyttäytymiseen kasvoi ja saimme kuin saimmekin kelisäädöt kohdalleen. Sitten Kotkan kisa tietenkin peruttiin.
Taas oli aikaa kokeilla uusia ideoita ja niitähän meillä oli. On
muuten vieläkin.
Lähdimme Imatralle luottavaisin mielin, koska meillä oli nyt
ns. säädöt kaikkia kelejä silmällä pitäen. Keli oli koko viikonlopun heikkotuulinen ja meidän vauhtisäädöille aika sopiva.
Vene, moottori, kuski ja kartturi pelasivat kaikki parhaalla
mahdollisella tavalla yhteen ja tulos oli molempina päivinä
ensimmäinen sija ja vieläpä kohtuullisen hyvällä marginaalilla.
Eräänä testipäivänä ennen Imatran kisoja meille tarjottiin
mahdollisuus lähteä Ruotsin Östhammariin, Pohjoismaiden
mestaruuskisoihin. Sitä päätöstä ei kauan tarvinnut harkita,
koska pääsisimmehän kisaamaan Ruotsin ylpeyksiä Petesteppiä ja Nitraa vastaan. Nämä kun olivat tunnetusti nopeita
myös kisaolosuhteissa. Matkaan lähdettiin hyvissä ajoin, niin
että meille jäi yksi testipäivä paikan päällä ennen kisoja. Saman ratkaisun olivat tehneet myös muut Suomen venekunnat.
Me olimme reissussa kevyellä miehistöllä – mukana olivat
vain Anton, Atte ja vene. Suomalaisia oli kuitenkin kisapaikalla paljon ja saimmekin muilta todella arvokasta apua, kiitokset heille siitä! Tuulta oli luvattu koko viikonlopuksi aina
12 m/s saakka ja puuskissa vielä kovempaa. Vaikka kisapaikka
oli sisälahti, josta kulki vain kapea salmi merelle, niin merenselkä oli tarpeeksi iso, jotta aallokkoa pääsi muodostumaan
jopa kohtuullisen suureksi.
Kisa lähti käyntiin Petestepin johdolla ja me seurasimme toisena vaihtelevan etäisyyden päässä. Muutaman kierroksen
jälkeen huomasimme että tuulisemmalla rataosuudella Petestepillä oli huomattavia vaikeuksia, jolloin sen nopeus laski.
Päätimme että seuraavalla kierroksella ja juuri tuolla osuudella iskemme ja pyrimme ohi. Petestep oli taas vaikeuksissa ja
ohitus sujuikin mallikkaasti. Saimme puhdasta vettä eteemme
ja kasvatimme johtoa kierros kierrokselta. Ei paljon, mutta
koko ajan vähän enemmän. Maalissa olimme ensimmäisinä ja
olo oli aika uskomaton, koska olimme itsetehdyllä veneellämme päihittäneet Ruotsin patentoidun ylpeyden. Jälkikatsastus
oli sitten ihan oma lukunsa. Ruotsalaisella katsastusmiehellä
oli uusi, julkaisematon sääntökirja, johon oli korjattu ainakin
yksi virhe. Olimme tehneet yhden pienen ratkaisun vanhaa
kirjaa noudattaen ja tähän katsastusmies puuttui. Onneksi
tilanne kyllä ratkesi lopulta meidän eduksemme, kun selvisi
että uutta sääntökirjaa ei oltu vielä julkaistu yleisesti.
Kausi 2016 oli meille lähes täydellinen ja haluammekin kiittää
kaikkia meitä tukeneita ja kannustaneita sekä yrityksiä että
yksityishenkilöitä.
Tätä kirjoittaessa ensilumi on marraskuun puolivälissä juuri
sulamassa, joten ehkä vielä olisi mahdollista päästä ajamaan
pari testiä ennen varsinaisen talven tuloa.
Teksti: Kortman Racing
Kuvat: Jesper Zander, Peter Pickla
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Ensimmäinen O-350 luokan MM-mitali Suomeen
Kausi 2016 lähti käyntiin kahdella
SM-osakilpailulla, jotka ajettiin Tammelassa heinäkuun alussa. Molempina
päivinä ajettiin osakilpailut, vaikkakin
lauantaina kova tuuli haittasi ajoa aikalailla.
Laiturilta näytti että keli on hyvä, mutta kun meni ensimmäiselle kääntö-

tehdä koneeseen tarkemmat säädöt ja
aloittaa potkuritestit. Ehdin ajaa muutaman nopean kierroksen kun joessa
ollut pyörre heitti veneen joen törmälle juuri kun olin kääntämässä. Vauhtia
ei tilanteessa ollut kuin 60km/h, mutta vene oli käytänössä ponttooneista
kiinni rantapenkereellä. Veneen pohjaan oli tullut sen verran vaurioita, että
jouduimme keskeyttämään testit ja
aloitimme epoxi-hommat. Siinä menikin sitten aamutunneille asti, ennen
kuin saimme kaikki kuntoon. Sitten
kamat kasaan ja kisapaikalle.
O-250 MM Kriebstein Saksa

poijulle, niin maininki oli yli 2 metriä
pitkää ja se heitti venettä miten sattui.
Keskeytin suosiolla toisen erän sillä
en halunnut hajottaa kalustoa suotta.
Viikonlopun tuloksena oli osakilpailu
voitto ja 2. sija.
Samaan aikaa valmistelimme toista
kalustoa O-250 luokan Maailmanmestaruuskilpailuja varten. Vene jolla tultaisiin ajamaan molemmat kisat
odotti Saksassa uutta moottoria jota
päästäisiin testaamaan ennen kisoja.
Lensin alkuviikosta Saksaan jossa oli
tarkoituksena ajaa kaksipäiväiset testit ennen kisoja, sillä tiimin talli sijaitsee vain 100km päässä tulevasta MMnäyttämöstä. Moottorin oli pitänyt
valmistua edellisen viikon perjantaina
ja siihen oli pitänyt tehdä dyno-testit
viikonloppuna. No kuten varsinkin
veneurheilussa aikataulut pettää, niin
moottorin valmistaja Carlo Verona
saapui uuden moottorin kanssa Saksaan vasta keskiviikko iltana. Kalusto
saatiin ajokuntoon torstai iltapäivänä ja suuntasimme Elbe joelle. Ajoin
kymmenkunta kierrosta moottoria
sisään ja tämän jälkeen oli tarkoitus
10 KILPAVENEILY

Viikonloppu alkoi tunnin mittaisilla
harjoitusajoilla ja heti alusta asti meillä oli mitä eriskummallisin vika. Vene
kiihtyi todella hyvin laiturista sekä
työnti kurvissa, mutta suoralla vauhti
pysähtyi kuin seinään. Saimme huippuvauhtia vain 145km/h.
Harjoitusajojen aikana vaihdoimme
niin männät, sylinterit, kaasuttajat,
sähköt kuin putketkin, mutta mikään
ei auttanut. AIka-ajoihin sitten lähdettiin aika epätoivoisessa tilanteessa, sillä kärki meni suoralla 163km/h.
16 kuskia joista 10 menee suoraan finaaliin, loput 6 ajaa karsintaerän joista 2 parasta pääsee mukaan lopulliseen MM-finaaliin. Olin aika-ajoissa
11. ja jouduin karsimaan. Onneksi rata
oli kapea 2-piste rata ja pystyin ajoilinjoilla pitämään nopeammat kuskit takana. Voitin karsintalähdön ja pääsin
finaaliin.
Finaalissa ajettiin neljä erää. Ensimmäisessä erässä sain lostavan startin,
sillä tiesimme starttinopeutemme riittävän hyvin ensimmäiselle poijulle.

Kun käänsimme ensimmäisellä poijulle olin kolmantena, mutta muutama nopeampi kuljettaja meni suoralla
ohi ja taistelin sijoituksen 5. Toisessa
erässä paremman starttipaikan myötä
käänsin poijulla toisena, mutta taas
jouduin antautumaan muutamalle
nopeammalle kuljettajalle, sillä suoravauhti ei yksinkertaisesti riittänyt,
sijoitus 4. Kolmannessa erässä startti hieman epäonnistui ja jouduin heti
lähdössä taakse, mutta pystyin nousemaan kahden kuljettajan ohi ja olin
erän 6. Viimeisessä erässä tulppa petti
heti lähtösuoralla ja keskeytin erän.
Loppusijoitus 7. mikä toi pientä lohtua, mutta paljon jäi vielä hampaan
koloon odottamaan…. MM-tulokset:
1. Massimo Rossi GER 2. Peter Bodor
HUN 3. Mario Alex GER
O-350 MM Jedovnice Tsekki
Tänne lähdettiin sitten suurin odotuksin, vaikkakin vastassa oli samat kuskit ja kalustot kuin mitä Saksassa. Erona siis O-250 luokkaan ainoastaan 100
kuutiota suurempi iskutilavuus, perän
välitys ja kokonaispainoa 10kg lisää.
Samassa tallissa ajava VRP-moottoritehtaan ykköskuski Massimo Rossi
testasi uuden moottorin edellisenä
viikonloppuna Italiassa ja testien perusteella teamilla oli kaksi samanlaista
huippuyksilöä kisoja varten.
Lauantaiaamu, harjoitusajot ja taas
sama mystinen vaiva. Tutkimme kaikki mahdollisuudet, vaihdoimme moottorin, sekä kaikki sähköt veneeseen,
mutta vikaa ei tuntunut löytyvän. Aika-ajojen viimeinen sija ei siis paljoa
antanut odottaa.
Kun lähdimme ensimmäiseen start-

tiin, niin en uskonut että olisimme
löytäneet vian, mutta kuin ihmeen
kaupalla se selvisi minulle ja teamille
vasta ensimmäisen erän jälkeen. Vene
joka minulla oli, on sama jolla Massimo ajoi edellisenä vuonna mutta he
olivat vaihtaneet uuden välirikin, jossa
on moottorin hissi. Moottorivalmistaja
sekä mekaanikot eivät olleet huomanneet tehdä yhtä elintärkeeä reikää rikiputkeen. Vaihteisto on kiinni rikiputkessa, vaihteiston ja rikiputken välistä
nousee vesi suoraan rikiputken sisälle
ja aiheuttaa siellä paineen. Kun kiihdytin ja vauhti kasvoi, niin samalla myös
paine kasvoi putkessa, tämä taas aiheutti sen, että paine puristi kampiakselin alastefaa niin paljon että kampiakseli ei päässyt pyörimään vapaasti. Jos
kone kiertää normaalisti 14´000rpm
ja siitä puuttuu 2000rpm niin ei ole
ihme jos tavoiteltu suoravauhti ei toteudu. Teimme tämän pienen 6mm
reiän 10min ennen ensimmäistä starttia, mutta olimme tehneet myös muutaman muun toimenpiteen, joten ei ollut aavistusta mitä tuleman pitää.
Tiimipäällikkö sanoi minulle ennen
starttia, että jos vauhti taas loppuu sen
300 metrin jälkeen kuten aika-ajoissa,
niin aja kierroksen jälkeen laiturille,
sillä ei siellä kannata muiden tukkona
olla.
Starttasin viimeiseltä paikalta, sain
hyvän lähdön ja vauhti kasvoi kasvamistaan. Puolessa välissä suoraa huomasin että olin lähestulkoon kärjen
vauhdissa. Käänsin ensimmäisellä
poijulla toisena heti Massimon perässä ja pidin paikkani aina ruutulipulle
asti. Ette voi uskoa ihmisten ilmeitä
kun tulin laituriin, mitä ihmettä tapahtui, oli siellä muutama italialainen aika
näreissään. Samassa valkeni itselleni
myös mistä kaikki oli johtunut jo Saksassa ajetuissa O-250 MM-kisoissa.
Niinpä, mitä jos vika olisi löydetty jo
siellä…

käännöksessa toiselle sijalle. Sain pidettyä tässäkin erässä paikkani, mutta
erän voittoon ajanutta italian Claudio
Fanzinia en olisi saanut kiinni, sillä
hänen vauhti oli vieläkin kovempaa.
Kolmanteen erään lähdin paikalta 2.
Sain hyvän startin, mutta Massimo
joka edellisessä erässä oli vasta 9. pääsi puhtaan veden turvin kääntämään
ensimmäisenä. Omalta osalta erä
meni hyvin sillä tulin toisena maaliin.
Itseasiassa sain suljettua oma ajolinjaa niin, että ykköspaikalta startannut
Fanzini joutui vesisuihkuni uhriksi ensimmäisellä kääntöpoijulla ja jäi erässä viidenneksi.
MM-mitali oli varma, mutta minkävärinen, niin se ratkaistaisiin viimeisessä
erässä. Pisteet ennen viimeistä starttia
oli seuraavat: Ilkka 900, Rossi 840 ja
Fanzini 527. Teoreettiset mahdollisuudet oli kultaan, mutta käytännössä
siitä taistelisivat Massimo ja Claudio.
Molemmat, sekä Rossi että Fanzini kulkivat suoralla kovempaa, joten

teimme pienen viilauksen potkuriin
jotta saisimme lisää vauhtia suoralle.
Jäin lähdössä hieman ja ajoin erän
viidentenä maaliin. Rossi Voitti erän,
Fanzini oli toinen. Tämä tarkoitti sitä,
että kun neljästä erästä kolme parasta lasketaan lopputuloksiin niin omat
pisteet riittivät MM-hopealle. Massimo Rossi vei siis kultaa, minä olin toinen ja Claudio Fanzini kolmas.
Lähtökohdista mistä lähdettiin ensimmäiseen erään ja tuloksena kaikkien
vaiheiden jälkeen MM-hopea niin täytyy olla erittäin tyytyväinen.
Kiitos ja kumarrus kaikille yhteistyökumppaneille, tukijoille, lukijoille ja
peukuttajille, tästä on hyvä jatkaa :)
Ilkka
Kuvat: Tero Saikkonen

Lauantaina ajettiin vain yksi lähtö.
Sunnuntaina oli 30 minuutin harjoitusajot ennen kolmea seuraavaa lähtöä. Ehdimme testata muutaman potkurin ja tehdä hieman säätöjä.
Toisessa startissa vasemmalta puolelta
startannut Massimo ja oikealla puolelta startannut Tsekin David Loukotka
pussittivat minua hieman ja jäin startissa hieman taakse. Pääsin kuitenkin
pitkän starttisuoran ja hyvä kiihtyvyyden ansiosta nousemaan ensimmäiselle kääntöpoijulle kolmantena ja nousin
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Magnus Sederholm ja yllättävät F4-menestykset
Kauden 2015 loppu
Kausi 2015 päättyi mitalijuhlaan ja
samppanjanruiskutukseen, emmekä
voineet tiimini kanssa uskoa sitä todeksi, sillä olin juuri voittanut Puolassa F4-veneiden EM-kisoissa hopeaa,
tarkoitus oli vain käydä vilkaisemassa,
sillä enhän minä ollut koskaan ennen
käynyt ulkomailla ajamassa kilpaa,
enkä ollut kertaakaan ennen tätä edes
osallistunut EM- tai MM-arvokilpailuihin.
Tavoitteena oli ajaa ehjä kilpailu ja olisimme tyytyväisiä jos mahtuisimme
kympin sakkiin ja kaikki pysyy ehjänä.
Laskiessamme mikä voisi olla paras
saavutus päädyimme siihen, että jos
kaikki loksahtaa kohdalleen eikä virheitä tule tehtyä niin saattaisin päätyä jopa kuudennelle
sijalle.

puhelimeen, ja kesti usean viikon ennen kuin oikein tajusin että tämä oli
oikeasti totta.
Vaikka kausi ei ollut täydellinen, ja
vaikka tuli paljon takapakkia kesän
aikana, niin oli tämä paras kilpavenekausi tähän asti, PM-Hopeaa,
EM-Hopeaa ja tämän lisäksi minut
palkittiin vielä Fair-play palkinnolla
Suomen purjehdus ja veneilyn päätösjuhlissa marraskuussa. Tämänkaltainen kunnianosoitus lämmittää
sydäntä kauan.
EM-kisojen jälkeen vene jäi seisomaan muutamaksi kuukaudeksi, oli
tullut hieman liikaa harrastettua, ja
seuraava kausi näytti olevan kaukana
tulevaisuudessa.
Mutta kyllä se seuraava kausi aina
pikkuhiljaa lähenee ja lopuksi tulee

Aika-ajoissa tulos olikin sitten kuudes sija, YES!! Nyt
pitää vain varmistaa hyvin
alkanut kilpailu ja varmistaa
hyvää sijoitusta. parantamisesta ei ollut kysymystäkään,
minullahan oli kaikista vanhin vene, joten kiihdytyspotkuri alle.
Tästä löytyy Youtubesta video hakusanalla:

Ensimmäinen erä onnistui! F4 barrelroll hirvensalmi 2015
Lähtö meni nappiin ja pystyin
pitämään kuudennen sijan.
Tultuani maaliin tuumimme että nyt aina kiire. Aloimme helmikuun aluson hyvät saumat hyvään loppusijoituk- sa rakentelemaan venettä taas iskuseen, voin jopa päätyä loppusijoituk- kykyyn, paljon uusia ideoita oli keksissa kuuden parhaan joukkoon, aivan sitty syksyn ja talven aikana joita piti
niin kuin oli aiemmin tuumittu.
toteuttaa ja tukokuussa pari viikkoa
ennen ensimmäisiä kilpailuja RuotToisessa erässä lähtö oli vaikea, oli ah- sissa saimme veneen valmiiksi ja vedasta ja kesken ensimmäisen mutkan sille. Kesän aikana tapahtui paljon,
joku oli poikittain edessäni, vältyin kävimme Peurungassa katsomassa
kolarista ja kun tulin vesisuihkeen F2-romurallia. Saatoin toisen tyttäläpi mutkasta ulos olin jo neljännellä reni maailmaan ja ajoin jopa vähän
sijalla. Tosin siinä hässäkässä ei pal- kilpaa, SM-sarjasta tuli pronssia,
jon ehtinyt sijoituksia miettiä ja puoli yksi kaato ja monta hyvää muistoa.
kierrosta myöhemmin olin noussut Kesä meni nopeasti ja yllättäen kun
kolmannelle sijalle, en ollut uskoa kor- kevät ja kesä tuli vastaan oli taas
viani kun Basse huusi radioon tämän syksy ja EM-kilpailut olivat kulman
uutisen. Ei ole koskaan ennen sitä eikä takana. Kauden aikana teimme jonjälkeen kuulunut yhtä paljon höpötys- kun verran kehitystyötä ja saimme
tä ja hurraamista radiossa kun silloin. lisää suorituskykyä veneeseen, mutta
Kolmannessa erässä tein taas nousua paljon parannuksia oli myös jäänyt
ja tulin maaliin toisena, ja kun viimei- testaamatta joten pari viimeistä viiksestä erästä tulin voittajana maalin, koa ennen kisoja olimme enemmän
asia oli selvä! Olin ensimmäisessä ar- rannassa kun kotona. Illan viimeiset
vokisassani voittanut EM-Hopeaa!! testivedot tuli ajettua puolipimeässä
Aivan uskomatonta, Onnitteluja sateli melkein joka päivä.
12 KILPAVENEILY

EM-kisat Stewartbyssä
Saavuimme lentokoneella Englantiin
perjantain-illalla, haimme veneen Tilburyn satamasta, ja ajoimme kilpailupaikalle. Vaikka liikenne Englannissa
kulkee ”väärään” suuntaan Suomeen
verrattuna, se ei aiheuttanut pahempia
paniikkikohtauksia edes liikenneympyröissä. pystytimme teltat ja valmistelimme varikkoa seuraavien päivien
koitoksia varten.
Lauantai oli tuulinen päivä, liput liehuivat ja aallonharjat olivat valkoisia.
Emme tänäkään vuonna uskoneet
että pääsisin mitaleille, olihan moni
taas uusinut kalustonsa ja näyttänyt vauhtinsa MM-kisoissa. Tavoite oli toki edellisvuoteen verrattuna
kovempi, tällä kertaa oli Top-5 kärki
tavoite. Mutta kun ihan
aika-ajojen alussa sain radiosta tiedon olevani toiseksi nopein Juho-Matti
”Masa” Mannisen jälkeen
oli yllätys samanvertainen kuin edellisenäkin
vuonna. Tuuli yltyi hieman eikä kukaan sitten
enää päässyt ohitseni.
Tämä oli hyvä alku viikonlopulle.
Aikataulut venyivät ja
kesti kauan ennen kuin
päästiin veteen, oli kuulemma jonkun sortin riitaa kilpailujärjestäjän ja UIM:n välillä
radasta, ja koska F2-luokka ei päästetty veteen oli järjestäjän mielestä myös
ihan loogista ettei kukaan muukaan
saa silloin ajaa. F2-kuskit taisivat jo
ehtiä aloittaa pakkaamista kotiinlähtöa varten kun riidat loppujen lopuksi
ratkottiin ja meidät päästettiin ajamaan kilpaa.
Ensimmäisessä lähdössä vene lähti hyvin laiturista, mutta en ehtinyt Masan
vauhtiin mukaan, Myös Kalle Viippo
lensi ohitseni jo lähtösuoralla ja tulin
erässä kolmantena maaliin, ajattelin jo
että Suomelle tulee kolmoisvoitto, se
olisi ollut mahtavaa. Englantilaiskuljettajan protestin ja sen seuranneen
kierroksen lisäyksen takia Kallea tiputeettiin viidenneksi ja minä nousin
toiseksi. Kallen kohdalla tämä kilpailu
oli todella ikävä tapaus, Englantilaiset
kilpailujärjestäjät kiusasivat tätä koko
viikonlopun ajan ja antoivat sanktiot toisensa jälkeen jotta kotikentällä
kilpaileva englantilaiskuljettaja pää-

sisi mitalisijoille. Oli todella surullistä nähdä että kilpailujärjestäjä ottaa
käyttöön enemmän tai vähemmän likaisia temppuja jos oma kuski ei pärjää.
Sunnuntai oli taas tuulinen päivä joten
järjestäjiltä tuli viesti että he lykkäävät aikatauluja siinä toivossa että tuuli
laantuisi. Odoteltiin ja odoteltiin mutta päinvastoin kävi, tuuli yltyi, ja kun
loppujen lopuksi päästiin ajamaan oli
jo todella tuulista. Pidin toisen sijani
taas lähdössä mutta peileissä näin miten mm. Ruotsin Morgan Jernfast oli
tiukasi perässä kiinni. Ei ollut varaa
virheille. Tällä kerralla kukaan ei päässyt ohitseni. Latvian Nikita Lijcs veti
komean takaperivoltin takasuoralla
kolmannessa erässä josta seurasi uusintalähtö. Uusintalähdössä oli Englantilaisen Ben Morsen vuoro yrittää
ohitseni. Minä onnistuin jotenkin pitämään pintani ja tulin toisena maaliin.
Päivänvalo loppui kesken ja neljättä
erää ei ajettu. Olin siis toista kertaa peräkkäin voittanut EM-hopeaa kilpailussa missä en olisi uskonut pärjääväni
ollenkaan näin hyvin. Palkintojen jako
pidettiin melko myöhään protestien ja
katsastuksien jälkeen auton ajovalojen
valaistamana.
F1- kilpailut Kiinassa, veni vidi
vici
Ennen EM-kisoja englannissa sain
Jesper Forssilta pyynnön matkustaa Ruotsalaisen ’F1 Team Sweden’
:in kanssa Harbiniin pohjoiskiinassa
ajettavaan F1-venekilpailuun mekaanikoksi. Kun Jesper vielä tokaisi puhelimessa että ”ota ajovarusteet mukaan,
tulet ajamaan meidän F4-venettä” en
pystynyt kieltäytymään.
Mukaan pakkasin pari potkuria, työkalupakin ja ajovarusteet. Kun rupesin
sovittamaan vaatteita mukaan matkalaukkuun piti vain todeta että paljon ei
mahdu. Sukat laitoin potkurilaatikkoihin ja kalsarit piti tunkea kypärään.
Ruotsalaisten F4-vene on minun venettä uudempi, ja siinä on hieman eri
pohja kuin minun veneessä, niinpä
kesti hetken tottua siihen. Omat potkurit toimivat kuten piti ja päädyin kisassa korkeimmalle palkintosijalle.

kisoissa ovat olleet monia
muitakin kuten pikkuveljeni ”lilla”Basse, Micke, Kasper, Tony ja monen monta
muuta jotka ovat jaksaneet
istua turvaveneessä tai rannalla sateessa ja tuulessa.
Ilman teitä kaikkia tämä
leikki olisi päättynyt jo aikoja sitten!
Tulevaisuus
Koska olen pari viimeistä
vuotta pärjännyt melko hyvin kansainvälisesti, ja vielä
niin vanhalla veneellä ja minimibudjetilla tein syksyllä päätöksen että joko
lopetan kokonaan, tai sitten laitan ’all
in’ ja hankin veneen jolla minulla on oikeasti mahdollisuus taistella voitosta!
Laitoin ison vaihteen päälle ja aloin hakemaan sponsorointia. Keräsin budjetin kasaan ja Marraskuussa allekirjoitin
kahden vuoden yhteistyösopimuksen
Roger ”Roga” Lönnbergin kanssa että
ajaisin Motor Mix Racing teamin väreissä. Joten ainakin 2017-2018 tulen
kilpailemaan vielä, tavoitteena Maailmanmestaruus. Tämän jälkeen saa
nähdä mitä tapahtuu, joko lopetan tai
sitten pitää keksiä jotain uutta. Kaikki
riippuu siitä miten
nämä kaksi kautta
menee.

Kiinassa suosiosta naisväen seurassa ei ollut
valittamista

Palkintopalli Englannissa

-Magnus
Kuvat: Arek Rejs

Ilman loistavaa tiimiä en olisi ikimaailmassa onnistunut näin hyviin suorituksiin. Nämä herrat ovat minulle
korvaamattomia, erityisesti Basse,
Patte ja Isäukkoni Patrick, ketkä ovat
olleet mukana tekemässä kilpaurani
suurimpia hetkiä. Mukana testeissä ja
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Max Blomberg, kausi 2016 GT30 luokassa
Syksyllä 2015 varsinaisen kilpailukauden jälkeen ajettiin ahkerasti testejä
ja kokeiltiin muutamia isompia muutoksia veneeseen jotka olivat pyörineet
ajatuksissa jo jonkun aikaa. Kilpailukauden aikana ja erityisesti kilpailujen
välissä on lähes mahdotonta löytää
aikaa tehdä radikaaleja muutoksia
veneeseen menettämättä tärkeätä valmistautumisaikaa seuraaviin kilpailuihin. Testien perusteella sekä huomion
ottaen kuljettajan fyysisen kehityksen
viimeisen parin vuoden aikana päätettiin valmistaa uusi vene kaudelle 2016.

simmäistä kertaa Suomessa ajettava
F2 luokan MM osakilpailu. GT30 luokalla oli kolmen päivän aikana peräti
2 SM-osakilpailua ja molemmat koostui kolmesta erästä. Kysymyksessä oli
tärkeä tapahtuma SM pisteiden osalta
ja epäonnistumisiin ei ollut varaa. Ensimmäinen kilpailu perjantaina sujui
hienosti. Vene osoittautui erittäin kilpailukykyiseksi ja Max oli aika-ajossa
toinen ja nappasi kaikissa erissä kakkospaikan.
Tapahtuman toinenkin kilpailu meni

kuitenkin toiseen sijaan kilpailun kokonaistuloksissa.
Heinäkuun puolessavälissä oli vuorossa Race Hirvensalmi jolle oli myönnetty sekä SM-, että PM-arvo. Tämä
kilpailu käytiin varsin tuulisissa olosuhteissa ja monet kuljettajat kokivat
ns. läheltä piti tilanteita. Kaluston tunteminen ja sen säätäminen eri olosuhteille soveltuvaksi on kuljettajan tärkeä tehtävä. Muutama kerta kauden
aikana muutettiin veneen säädöt lähtölaiturissa vain hetkeä ennen starttia.
Hirvensalmen kilpailu onnistui Maxin
osalta hyvin ja hän pystyi koko kilpailun ajan luottamaan kalustoonsa käyttäytymiseen kovassa kelissä. Tuloksena kauden neljäs hopeasija.
Kauden 2016 viimeinen SM-kilpailu
käytiin Imatralla, Vuoksen virtaavassa
vedessä. Täällä ei tullut nappisuoritusta tällä kertaa. Muutama tapahtuma
radalla jäi jälkeenpäin harmittamaan
muuten hienosti sujunutta kilpailua,
Max onnistui kuitenkin nappaamaan
neljännen sijan kilpailusta ja varmisti
näin varmalla otteella SM-hopeaa.

Vene on kehitysversio edellisestä 2014
rakennetusta veneestämme ja se toteutettiin pitkälti meidän omien kehitysvisioiden mukaan. Iso kiitos tästä
kuuluu Niilo Seliölle, kyseessä on jo
Maxin neljäs vene joka saa syntymänsä hänen toimesta.
Kausi lähestyi nopeasti, veneen rakentaminen valmiiksi ja sen viimeistely
vei lopulta enemmän aikaa kun mitä
oli tarjolla. Kun Euroopan kärkikuskit
suuntasivat toukokuussa EM kilpailuihin Puolaan me pääsimme vihdoin
samaan aikaan ensimmäistä kertaa veteen uudella veneellä. Melko pian saatiin haettua ns. perussäädöt kalustolle
ja voitiin todeta että uusi vene oli selvästi nopeampi radalla kun aikaisempi
veneemme.
Ensimmäinen kilpailu järjestettiin
Laukaalla. Kyseessä oli iso tapahtuma
jossa viikonlopun päälähtönä oli en14 KILPAVENEILY

myös mallikkaasti Maxin osalta ja hän
sijoittui siinäkin toiseksi.
Kauden kolmas kilpailu käytiin Kuivajärvellä, Tammelassa. Tämä kilpailu
sujui hyvin ensimmäisten 3 erän osalta. Eräsijoitukset olivat 2-3-2. Viimeisessä erässä kanssakilpailija yritti liian
rohkeasti Maxista ohi, mutta epäonnistui ja osui Maxiin sillä seurauksella
että hän joutui keskeyttämään tekniikan rikkouduttua. Eräsijoitukset riitti

Elokuussa oli vuorossa GT30 luokan
kauden päätapahtuma, MM kilpailu
Lohjalla.
Valmistautuminen kilpailuun oli mennyt hyvin ja odotukset olivat korkealla. Paikalle saapui 20 kuljettajaa jotka
edusti 5 eri kansalaisuutta.
Max onnistui hienosti aika-ajossa ja
nappasi neljänneksi nopeimman ajan.
Ensimmäinen erä meni myös hienosti ja Max nosti itsensä uusintalähdön
jälkeen kolmannelle sijalle. Päivän toisessa lähdössä tilanne sitten muuttui.
Max sai hyvän lähdön ja oli hyvällä
paikalla ensimmäisen poijun kohdalla
kun takana tuleva kuljettaja teki virhearvion ja ajoi suoraan Maxin veneen
ylitse. Vene ja sen tekniikka mm. ohjaus kärsi isoja vaurioita mutta Max
päätti kuitenkin lähteä uusintaerään

mukaan yrittämään. Valitettavasti
vene ei ollut enää ajettavissa ja hän
joutui keskeyttämään. Loppuilta meni
venettä ja tekniikkaa korjatessa.
Seuraavana päivänä oli vuorossa kolmas erä. Max lähti viimeisestä lähtöpaikasta erittäin vakuuttavasti ja ajoi
itsensä viidennelle sijalle. Päivän viimeinen lähtö meni sitten täydellisesti
pieleen. Moottori ei käynnistynyt lähtölaiturissa. Toisen erän kolari oli jättänyt elektroniikkaan jälkensä ja peli
oli tältä osin pelattu.

kattojärjestö UIM vasta 1,5 kuukautta
myöhemmin. Lopputuloksissa Max oli
6:des, tämä oli ihan kelpo sijoitus ottaen huomioon että hän ajoi tuloksille
vain kahdessa erässä tässä kilpailussa.
Uusi kausi on kohta alkamassa ja toivottavasti GT30 luokka säilyy jatkossakin osanottajamäärältään suomen

suosituimpana
rataveneluokkana.
Luokka on tasaväkinen ja nuorille kuljettajille vauhdikas ja haastava. Lopuksi kiitos tiimille ja kaikille henkilöille jotka ovat aktiivisesti mukana ja
mahdollistavat tämän hauskan ja mukavan lajin.
Teksti ja kuvat: MaxRacing

Kilpailun loppuvaiheet olivat vaiherikkaat ja sisälsivät kalustojen hylkäyksiä sekä protesteja ja kilpailun
lopulliset tulokset päätti lopulta lajin
Kuljettajaprofiili
Nimi: Max Blomberg
Syntynyt: 01/2000, aloitti kilpaveneilyn 2010
Asuinpaikka: Sipoo
Tiimi: Sami Seliö Junior Team
Kerho: Porvoon Moottorivenekerho
Luokka: GT30, rataveneluokka 14
vuotta täyttäneille.
Saavutukset: GT30 luokka MM6, SM2/
PM2 2016, EM4, SM5 2015, SM4 2014
SJ15 luokka SM1 2014, SM1 2013,
SM2 2012, SM2 2011, SM5 2010

Rata ja kilpailuformaatti
Radan pituus on 1000-1800 m. Kilpailuradan pisimmän suoran pituus
on enintään 600 metriä ja käännöksiä
voi olla radalla 2-5 kpl. Lähtöjärjestys
määräytyy aika-ajojen perusteella ja
lähtö tapahtuu laiturista sammutetuin
konein. Jokaisessa kilpailussa ajetaan
neljä erää joista kuljettajan kolme parasta huomioidaan lopputuloksissa.

GT30 Rataveneluokka
Kansainvälinen rataveneluokka jossa
kilpailemisen voi aloittaa 14-vuotiaana. Moottorina käytetään 30 hv nelitahtinen vähäpäästöinen vakioperämoottori jonka virittäminen ei sallita.
Vene: Yksirunkovene
Pituus: Vähintään 3,50 m
Paino: Vähintään 250 kg (sis. kuljettajan)
Nopeus: Noin 90 km/h, lähes 50 solmua
Moottori: 30 hv 4-tahtinen perämoottori

B-Sea Boatin suutintesteri ja pesuri perämoottoreille!
Huono suutin lisää ongelmia moottoriisi!
Lähetä ne B-Sea Boatille huoltoon!!
- Mercury DFI, EFI
- Mariner DFI, EFI
- Yamaha/ Selva
- MerCruiser MPI, EFI
- Tohatsu
- Honda
- Suzuki
- Evinrude E-Tec

b-seaboat.fi
info@b-seaboat.fi
p. 0400 164318
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FILIPIN

MM-sijoitukset
paranevat
Filipin alkukausi 2016 F1veneiden MM-sarjassa oli
paineita täynnä. Nuoren
kuljettajan palkintosija
Ranskan Evianin kilpailuissa olikin yllätys vanhoille kisakonkareille.
Dubai, Qatar
Kisa Dubaissa sujui nousujohteisesti kierrokselle 40 saakka. Ruotsalaiskuljettaja Jesper Forssin ympäriajon takia kilpailua ajettiin muutaman kierroksen keltaisten lippujen
alaisuudessa ja kun uusintalähtö tapahtui, kilpailussa kahdeksantena ajanut Filip törmäsi
poijuun ja hänelle määrättiin varikon läpiajorangaistus. Maalissa sijalla 9 ja seuraavaan
kisaan lähdettiin hakemaan parannusta.

nusti kilpailun jälkeen. Lajin entiset ja nykyiset
mestarit kävivät onnittelemassa espoolaista kisan jälkeen.

Evian, Ranska
Filip ajoi F1-venehistoriaa Ranskan Evianissa,
kun ylsi uransa 25. F1-veneiden MM-osakilpailussa lajihistorian nuorimpana kuljettajana toiseksi. Ruudusta kymmenen kilpailuun startannut
Roms nousi kilpailun edetessä nopeasti kohti kärkeä. Kahdenkymmenen ajetun kierroksen
jälkeen suomalaiskuljettaja oli jo kolmantena
ja nousi jenkkikuljettaja Shaun Torrenten ajovirheen jälkeen toiseksi. Tämän jälkeen Roms piti
haastajansa kylmän viileästi takanaan ja juhli
maalissa uransa parasta MM-tulosta. Niin hieno ja tunteikas hetki se oli, iloinen Roms tun-

Harbin, Kiina
Lauantaina ajetuissa aika-ajoissa Filip ajoi ensimmäistä kertaa itsensä viimeiseen Q3-osioon.
Jännitys kahdelle shootout-kierrokselle lähtiessä
oli käsin kosketeltava..
– Kun pääsin vauhtiin niin jännitys katosi. Ensimmäinen aika-ajokierros oli lähes täydellinen,
kun taas toisessa yrityksessä tuli pari virhettä,
joten aika ei enää parantunut. Hieno fiilis kuitenkin. Toisen sijan ajaminen on minulle kova
juttu, Roms muistutti.
Toisesta ruudusta Harbinin kilpailuun startannut Filip piti lähtökiihdytyksessä paikkansa
ja ajoi kilpailun ensimmäiset 24 kierrosta toise-
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Portimao, Portugali
Portugalista ei tullut onnistumista. Sekä aikaajoissa että kilpailussa moottoria vaivasi tehohäviö, joka esti kilpailemisen kunnon sijoituksista. Positiivisena puolena löydettäköön tästä se,
että sain tuotua veneen ehjänä maaliin.

na ennen kun rysähti. Filip ja lajin kolminkertainen maailmanmestari Alex Carella ajoivat rinta
rinnan pääsuoran päässä kääntöpoijulle, jossa
Carella käänsi veneensä suoraa Filipin eteen.
Tilanteessa vene sinkoutui taivaalle ja putosi
ylösalaisin takaisin veteen. Kisa sujui pirun hyvin. Kone veti hienosti ja vene oli hyvässä balanssissa.
Liuzhou, Kiina
Filip kärsi aika-ajossa teknisistä ongelmista.
Hän pääsi ajamaan vain kuusi kierrosta, joista nopeimman aika riitti ruutuun 16.
Vene valmistui vasta aika-ajoon, jossa kärsittiin sähköongelmista. Ensimmäiseksi katosi sähköllä toimiva ohjaustehostin, ja kun se saatiin
kuntoon niin sen jälkeen moottori rupesi piiputtamaan. Nämä ovat ison kolarin jälkeen tyypillisiä vikoja, ei voi mitään. Loppujen lopuksi
maalissa 10 ja yksi MM-piste.
Abu Dhabi, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
Filip oli vielä pari minuuttia ennen aika-ajon
ensimmäisen osion loppua listalla seitsemän-

Syntynyt: 12. 1. 1994
Asuinpaikka: Vantaa
Opiskellut talonrakentajaksi.
Luokka SJ15
2006
SM 2
2007
SM 1
2008
SM 1
F4-S Eurofin Trophy
2010
2
2011
4
F1-World Championship
2012
12
2013
12
2014
11
2015
10
2016
6

tenä. Aika-ajon loppuhetkillä hän putosi ensin kahdeksanneksi, mutta se oli vasta alkusoittoa. Viimeisen minuutin aikana peräti viisi
kaveria nousi ohitse.
Tuloksena oli 13. sija. Koko kisan keli oli
kovaa ja aamun vapaissa valittu potkuri osoittautui hieman liian isoksi. Lopputulos 7. ja
nälkäisenä lähdettiin kauden päätöskilpailuun Sharjahiin.

palkintokorokkeella. Tämä toteutui viime kesänä Ranskan GP:ssa. Myös aika-ajon kakkossija Kiinassa oli kova juttu.
– Kuudes sija MM-pisteissä ylitti myös tavoitteeni. Taakseni jäi aika monta etukäteisveikkauksissa kovaa kuljettajaa. Huono startti

ja seitsemäs sija viimeisessä kisassa harmittaa pirusti. Mutta kun kautta katsoo kokonaisuutena niin ei tämä huonosti mennyt, Roms
muistuttaa.

LÄHTEET:
MAD CROC BABA RACING TEAMIN TIEDOTTEET
WEB:FILIPROMS.FI
FACEBOOK: FILIP.ROMS.F1.POWERBOAT.OFFICIAL
TWITTER: F1LIPROMS

Sharjah, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
Filip sai Sharjahin GP:ssa surkean lähdön. Hän
putosi startissa sijalta yhdeksän sijalle seitsemäntoista.
Lähdössä veneen starttimoottori kyllä pyöri, mutta moottori ei herännyt heti henkiin.
Muutaman kierroksen jälkeen kone heräsi
ja pystyin nousemaan vielä seitsemänneksi
ja MM-pisteille. Korkeammalle ei olisi ollut
mahdollisuuksia.
– Kun koko kautta miettii niin olihan tämä urani paras ehdottomasti. Sitä on joskus
pikkupoikana haaveillut, että jonain päivänä pääsisin seisomaan veneiden F1-sarjassa
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UIM Class 3X
Under det 89nde General Assembly
mötet i UIM slogs den nya Offshore 3X
klassen igenom som träder i kraft under säsong 2017.
Denna klass togs fram för att fylla upp
ett ”hål” mellan 3A (enskrov 115hk)
och 3C (främst katamaran, 200hk och
cockpitkrav). Tidigare har det inte
funnits en internationell klass att köra
större enskrovsbåtar men det tomrum
har nu fyllts med denna klass.
När 3X togs fram kikade
man dels på det nuvarande 3C reglementet, den
nationella klassen V-300
samt att man kollade på
vilka båtar/farter som är
lämpliga för att inte behöva ha förstärkt cockpit
krav.
I stora drag är reglerna
200hk
homologiserade
motorer, hydraulisk hiss
är tillåtet. Enskrov där
tvärsteg är tillåtet. Minimum vikt är 1000kg
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inklusive besättning, båtbredd 1.702.10m samt längd 6.75-8.00m.
Det är alltså avsevärt större båtar som
körs i 3X i jämförelse mot 3A, detta för
att hålla farterna inom rimliga områden med den ökade effekten. Snittfarter runt 65-75 knop räknas vara realistiska under normala förhållanden.
Redan nu ser det ut som om klassen
kommer få fart i norden med runt 6
båtar startande till säsong 2017 och en

handfull i England/Guernsey.
Urvalet av båtar varierar, från klassiska Phantom 23 till nyproducerade
Hydrostep 696.
I Sverige anordnas det en internationell cup där det kommer finnas prispengar och övriga priser i potten. Detta för att visa upp den nya klassen och
få fler förare att köra i 3X.
Text: Jesper Zander
Foto: Pickla.se
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Falcon Boat Racing Team/ Kalle Viippo kausi 2016
Kausi alkoi jo kevät talvella F4 Trophyn
kilpailuilla Dubaissa. Kutsu Team Swedenin F4 veneeen kuljettajaksi tuli Molgaardin kautta. Vene oli Molgaard gen2,
kuten minun aikaisempikin veneeni oli
ollut. Tuntuma löytyi melko pian, pienin
säädöin. Harjoituksiahan ei ollut ennenkuin Dubaissa. Siellä kilpailut sujuivat
kohtalaisen hyvin, ajettiin 2 kilpailua
joista tuloksena kolmas ja toinen sija.
Pisteet yhteenlaskettuna kolmas sija podiumilla oli kotiintuomisina.
MM-sarja alkoi 8-9 heinäkuuta, alkukesän Ranska ja Italian osakilpailujen peruunnuttua. Norjan upeissa maisemissa
ensimmäinen kilpailu alkoi hienosti,
kakkosena maaliin rikkinäisellä perällä.
Perä hajosi juuri ennen poijua ja käänsi
veneen keulan nopesti kohti poijua joten osuma poijuun oli välttämätön. Kosketuksesta tuli 1 kierroksen rangaistus
ja sijoitus putosi 8. Toiseen kilpailuun
oli moottori korjattu, tuloksena 4. sija.
Parhaalla mahdollisella tavalla ei siis
MM-kausi käyntiin lähtenyt. Kalustosta
saatiin paljon tietoa ja harjoittelua lisää
seuraaviin kilapiluihin valmistautuessa.
Seuraavaksi alkoi SM-sarja heinäkuun
puolenvälin tietämillä Hirvensalmella,
jossa samalla ajettiin PM-kilpailut. Siellä
molemissa kilpailuissa tuloksena 2. sija
Juho-Matin jälkeen. Hyvin alkoi siis SMsarja ja samalla PM-hopea oli taskussani.
Välillä oli taas aika ajaa Team Swedenin
veneellä Portugalin Portimaossa. Ensimmäisessä kilpailussa ajoin toiseksi ja
toisen kilpailun ajoin voittajana maaliin.
Yhteispisteet kuitenkin tiputtivat minut
kakkoseksi.
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Elokuun alussa ajettiin edelleen kotiSuomessa, MM-osakilpailut Imatralla. Imatralle oli harmillisen monta
kuljettajaa jättänyt saapumatta. MMsarja ei saanut ansaittua kiinnostusta,
kuten luulisi. Kilpailut ajettiin kuitenkin täydellä panostuksella mukana
olijoiden osalta. Ensimmäisessä kilpailussa meni kaikki melko nappiin ja
toisena maalissa. Toinen osakilpailu
lähes samaan malliin, maalissa olin
toisena. Yhteispisteet kolmannen sijan toivat.
SM-sarjan toinen kilpailu ajettiin
Lohjalla, jossa molemmissa kilpailuissa siellä toisena maalissa. Yhteispisteissä myös toisena.
Seuraavaksi oli MM-sarjan viimeisten kilpailujen aika Saksan BerlinGrûnaussa elokuun viimeisenä viikonloppuna. Upealla ja helteisellä,
+30 asteisella, entisellä olympiastadionilla ajettiin taas kovaa ja paljon
kilpailijoita oli mukana. Aika-ajot ja
harjoitukset menivät hyvin, mutta ensimmäisen kilpailun lähdössä moottori ei käynnistynytkään. Laituriin
jäädessä muut etenevät jo kääntöpoijulle kun moottorini vasta käynnistyi.
Onneksi kilpailussa ajetaan kuitenkin
monta kierrosta ja maaliin tullessa
olin noussut seitsemänneksi.
Toiseen kilpailuun oli korjaukset tehty ja luottavaisesti lähdin hyvän aikaajon jälkeen toiselta paikalta kilpailuun. Toisena tulin myös maaliin eli
kaikki toimi hyvin. Toki parannettavaa olisi ollut, Juho-Matti piti kuitenkin paikkansa ykkösenä.

Yhteispisteet kaudelta toivat kuitenkin
MM-pronssia minulle. Siitä on hyvä
lähteä ensi kaudella mitalin väriä kirkastamaan.
Englannissa Stewartbyssä ajettiin kauden EM-kilpailut syyskuun 24-25 päivänä. Kilpailu ajetiin 3 erän kilpailuna,
kilpailun venyessä 4. erä jouduttiin jättämään ajan puutteen vuoksi ajamatta.
Kalusto ja kuljettaja toimivat hyvin,
mutta kilpailujärjestäjien toiminta oli
hyvin läpinäkyvää ja ei urheilullista.
Tällä varmistettiin omalle kilpailijalle
mitali, mikä ei ajamalla ehkä olisi tullutkaan. Onneksi pieni osa näistä saatiin korjattua kilpailujen jälkeen, mutta sijoitusta niillä ei korjattu.
Sijoituksena 7. sija, joten kilpailut eivät
menneet todellakaan niinkuin suunniteltiin.
Englannin ja Saksan kilpailujen vuoksi en lähtenyt ajamaan Kiinaan F4
Trophya. Sovimme kauden viimeiset
kilpailut taas siellä ajettavan ja kilpailut ajettiin joulukuussa Abu Dhabissa
ja Sharjahissa.
Abu Dhabissa taas kaksi kilpailua, sijoituksena 3. ja 2. ja yhteispisteet toivat 2. sijan podiumilla. Sharjahissa
kävi samoin 3. ja 2., nyt pisteet menivät hieman ristiin ja kolmantena podiumilla.
Koko F4 Trophyssa sijoituksena 4. sija,
koko kalenterin ajaessani, ehkä sijoitus olisi voinut muuttua. Team Sweden oli tiimien sarjassa toinen!
Hyvä päätös hyvälle kaudelle kaikenkaikkiaan.

Kauden lopuksi sain paikallisella tasolla Lounais-Hämeessä kiitoksen
kaudesta. Paikallisen sanomalehden
järjestäessä alueen vuoden urheilija
äänestyksen, oli minut nimetty yhdeksi kymmenestä ehdokkaasta. Voitin
äänestyksen, eli olen Lounais-Hämeen
Vuoden 2016 urheilija. Kilpaveneilijä
ei usein tällaista huomiota saa, erittäin
iloinen yllätys ja hyvää mainetta lajillemme.
Taakse jäi mm. niin joukkue- kuin yksilölajien edustajia.

Kaudesta kaikkia sponsoreitani ja tukijoitani kiittäen.

Kalle Viippo # 95
Falcon Boat Racing Team
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Wilhelm Sundbergin ensimmäinen kausi GT15 luokassa
Wilhelm Sundbergin 12 v ensimmäinen kausi GT15 rataveneilyn parissa.
Kausi täynnä yllätyksiä, ongelmia, venerikkoja ja hurjasti ihania hetkiä veneilyn parissa.
Innostukseni rataveneilyyn sain isoveljen kautta. Odotin varikossa, kun
Filemon ajoi SJ-15 veneellään. Sen
kesän huippuhetket minulle oli, kun
sain olla mukana korjaamassa moottoria tai siirtämässä veneessä painoja
paikasta toiseen. Olinhan pienikokoisin kaikista tiimin jäsenistä ja pystyin
ryömimään veneen keulaan kiinnittämään painoja. Odotin innollaan omaa
SJ-15 kautta ja sen jälkeistä GT-15
kautta.
Talvi 2015-2016 kului raastavan hitaasti odotellessa kesää ja uutta venettä. Willyn vene oli koko talvi Porvoossa veneenrakentaja Tobias Nevalaisen
käsittelyssä. Vene sai edelliskauden
VM kisoissa osuman ja peruskorjaus
oli välttämätön. Yhden reiän korjauksen ohella löytyi monta vanhaa reikää,
joiden oli käsiteltävä ja lopputuloksena oli melkein kokonaan uusi runko.
Moneen kertaan talven aikana ajettiin
Kalkkirannasta Porvooseen häiritsemään Tobiaksen työrauhaa. Kiitos Tobias kaikesta avusta myös harjoituksissa ja kilpailuissa!
Lopultakin vene saatiin veteen ja harjoitukset alkoivat. Willyllä oli kova
koulu oppia tuntemaan uutta venettä,
joka käyttäytyy hieman eri tavalla kuin
tuttu SJ-15 vene. Harjoituksien välissä Willyn isä Niklas ja Tobias tekivät
veneeseen muutoksia ja jälleen veneen
käyttäytyminen oli muuttunut. Ei riittänyt että alkukesän harjoitukset olivat haastavia Willylle. Myös kilpailuiden välillä oli paranneltavaa veneessä
ja seuraava kilpailu oli jälleen uusi kokeilu, miten vene kulkee.
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Kilpailukausi oli hyvinkin tiivis kuudella SM-osakilpailulla, joista yksi oli
myös Pohjoismaiden mestaruuskilpailu.
Hieman Willy epäröi kun hän oli luvannut lainata venettään isoveljelle
VM-kilpailuihin Tallinnassa. Mitä jos
vene menisi rikki ja kaudesta olisi vielä monta kilpailua jäljellä? Lupaus oli
lupaus, ja Filemon ajoi tämän yhden
kisan. Willy sai veneen takaisin melkein ehjänä ja hänen kisakautensa jatkui.
Kausi eteni nopeasti kilpailusta toiseen Peurunka, Tammela, Hirvensalmi, Imatra ja Lohja. Kesän kelit olivat
aika hyvät paitsi Hirvensalmella. Hirvensalmen kisat ajettiin kovan tuulen
takia ainoastaan kolme erää neljästä.
Hirvensalmella onnettomuus oli lähellä, kun tuuli melkein kaatoi Willyn ve-

nettä. Lopputulos Hirvensalmella oli
hienosti toinen sija.
Lohjalla kisa alkoi onnettomuudella
jo harjoituksissa. Willy ja tiimikumppani Benjamin Vuorihovi törmäsivät
yhteen, jolloin Willyn veneeseen tuli mahtavan kokoinen reikä. Onneksi
paikalla ovat monta tiimiä, joiden jäsenet auttavat hädässä olevaa pikkukaveria. Iso kiitos kaikille auttajille!
Tässä näkyivät urheilun hyviä puolia.
Kauden sijoitukset olivat kaksi kakkossijaa ja neljä kolmoissijaa. Loppusijoitus oli SM-kolmas ja PM-kolmas.
Kausi oli kaiken puolin todellakin onnistunut.
Teksti: Mikaela Dunderfelt
Kuvat: Dragon Team, Jussi Alanko
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”Menestys tulee nokkeluudella ja vahvalla analysointitaidolla”
Tallinnan liepeillä sijaitseva Harkun
järvi on taianomaisen salaperäinen
paikka. Ensinnäkin sen tietää jopa
jokainen sielläpäin pesiytyvä lintukin
heti munasta kuoriuduttuaan, että
moottorivenekilpailujen aikana – kun
moottorit kerran imevät ilmaa – on ilmakehä sen verran ohut, että lentämisen sijasta on turvallisempaa kävellä
jalan. Toiseksi hyörivät järven luona
aktiivisesti Viron vireimmät moottoriveneurheilijat, jonka veneenrakennusja potkurisäätötaidot tuntuvat tahtomattakin taikurin kosketukselta.
Hyvä esimerkki tästä on moottoriveneilyn kilpatalli ”Erko Aabrams Racing Team” sekä Sander Sarlin, jotka
ovat voittaneet jo kaksi GT30-luokan
maailmanmestaruustitteliä. Sanderin
isä Tomi kertoo, että alussa hän opasti
poikaansa itse ja Sander ajoi hankitulla tekniikalla enimmäkseen kymmenen parhaan joukkoon. ”Mutta sitten
aloitimme yhteistyön Erkon kanssa ja
jo ensimmäisenä vuonna saavutettiin
myös ensimmäinen maailmanmestaruus. Huomaatko eron?”
Tomin mielestä, niittää Erko sekä valmentajana että veneenrakentajana
menestystä maksimaalisen omistautumiskykynsä ansiosta ja sitä niin yksityiskohtien suhteen kuin myös koko
alaa kohtaan. Mies ei sitä paitsi ole
vielä heittänyt kypäräänsä yli laidan,
vaan kilpailee myös tulevalla kaudella
F500-luokassa, ensi vuonna ilmeisesti myös F125-luokassa. ”Sander ottaa
tällä kaudella ison askeleen eteenpäin, koska aiomme kilpailla täysikauden F4-luokassa. Tätä varten tilattiin
Ruotsista uusi vene, jota voi Erkon
kykyjen ja taitojen myötä rakentaa en-
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tistäkin nopeammaksi. Toivottavasti
ollaan huhtikuun mennessä edistytty
niin pitkälle, että voitaisiin ryhtyä tekemään ensimmäisiä testejä, selostaa
Sarlin vanhempi joukkueen lähimpiä
suunnitelmia.
Hänen mukaansa heidän menestyksensä perustuu ns. pyhään kolminaisuuteen, johon kuuluu nerokas
veneenrakentaja, legendaarinen potkurimestari ja nuori kuljettaja, joka
pystyy toimittamaan tarvittavia tietoja
kahdelle ensimmäiselle. Nopeimmat
veneet, joita moottoriveneilyssä käytetään, eivät missään tapauksessa ole
tehtaan tavaraa, vaan ne suunnitellaan
ja kootaan veneenrakentajan kokemuksen pohjalta. Tehtävän tekee entistäkin monimutkaisemmaksi veneen
pituus ja paino, joiden on määrä tasoittaa muut tekijät nopeammin kanssakilpailijoihin verrattuna. Hiilikuidulla
”leikittelevä” Erko on tähän asti onnistunut tehtävässään mainiosti, vaikka kuljettajan-ohjaajan pituus – tällä
alalla varsin poikkeukselliset 194 cm –
tuottaa lisähaasteita. Täsmälleen yhtä
vaikeata on kehittää nopeaa potkuria:
joskin tältä osin joukkue voi hyödyntää yhteistyökumppaninsa Lak Racing
Propellers tiimin, eli legendaarisen
Erik Aaslav-Kaasikin taitoja ja hänen
huippuluokkaista
analysointikykyä.
Nykyään tämän miehen tehdyillä potkureilla ajaa lähes puolet Euroopassa,
mutta ilman kuljettajan antamia tietoja olisi mahdotonta valmistaa toimivaa
ja tehokasta potkuria. ”Kuljettajan on
pystyttävä analysoimaan veneen käyttäytymistä ja hänen tulee varustaa potkurin valmistajaa esimerkiksi tiedoilla,
millaisia moottorin kierroslukuja vene
käyttää eri radankohdissa. Emme voi

käyttää jonkun toisen potkuria jo siitä
syystä, että Sanderin pituuden vuoksi
hänen veneensä perä vaipuu muista
syvemmälle veteen”, selittää Tomi.
”Moottoriveneilyssä on nykyään tärkein kurvinopeus ja veneen tehokas
kiihdytyskyky, sillä loppunopeus on
F4-luokassa sama lähes kaikilla. Siksi
tulee veneitä hienosäätää kullekin ratatyyppiin nähden eri lailla ja ottaa kilpailuihin enemmän kuin yksi potkuri
mukaan.”
Suomalaisella yleisöllä on mahdollisuus eläytyä Sander Sarlinin mukaansa tempaisevaan ajoon tämän kauden
avaus kilpailussa, joka järjestetään 17.
– 18. kesäkuuta Imatralla. Siihen asti
täyttyvät miehistön päivät verstaalla, joita seuraa loputtomat testaukset,
mikä vie kuljettajan piinapenkkiin, tuo
verta, hikeä ja kyyneleitä ja ”ruoskii
pään ja kehon siniseksi”. Kaikki sitä
varten, että joskus myös F1-luokassa
onnistuisi avata pistetili. Sander on
tulevalla kaudella F4-luokan lisäksi
myös GT30-luokassa mukana ja Facebook-tilin omistajilla on mahdollisuus
seurata ”silmä kovana” miehistön tekemisiä heidän ”sivustoillaan”.
Teksti: Kaido Soorsk
Kuvat: Erko Aabrams Racing Team,
Jussi Alanko
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Mosquito Racing Boats producing kevlar and carbon racing boats.
125 World Champion 2015.
125 WC 2016 II
OSY WC 2016 II and III
GT30 WORLD CHAMP 2016
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Potkurista potkuriin
Potkureiden muokkaaminen ja niiden
toiminta tuntuu vilkastuneen ainakin
offipuolella muutamien vuosien hiljaiselon jälkeen. Vakavampi kehitys on ollut erittäin pienen joukon harteilla, eikä
suurempia edistysaskeleita ole syntynyt
muutamiin vuosiin. Ehkä kohta näemme
jotain uutta, koska innostus potkureita kohtaan on viimeisen vuoden aikana
lisääntynyt. Useampi kisakuski on teettänyt potkureita ulkopuolisilla viimeistelijöillä ja onpa joku uusikin ryhtynyt
harrastamaan viimeistelyä. Perusviimeistelyn tekeminen on varsin suoraviivaista työtä, jota ei tarvitse välttää liian
haastavana, eikä suurempiakaan kokeiluja kannata pelätä. Kannattaa muistaa
että parasta potkuria ei kannata rankasti
muokata, sillä mitä suuremman muutoksen tekee, sitä vaikeampi muutosta
on peruuttaa. Potkureiden kanssa toimitaan siis ihan kuten minkä muun kanssa
tahansa. Mielenkiintoisen viimeistelyn
sijasta syvennyn potkureiden valmistamiseen, mikäli joku aikoo ottaa suuremman harppauksen potkuripuolella.
Nykytekniikalla ainoastaan metallipotkurit ovat käytännöllisiä kilpailukäytössä. Lapojen kokemat kuormat,
geometriavaatimukset, kustannukset ja
markkinoiden laajuus pakottavat valitsemaan potkurin valmistusmateriaaliksi
metallin. Lähes ainoa käytetty valmistusmateriaali on ruostumaton teräs, joka
valikoituu saatavuuden, mekaanisten
ominaisuuksien ja hinnan perusteella
parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Alumiinista potkurin valmistaminen on toki
halpaa verrattuna teräksiseen, mutta
alumiinin mekaaniset ominaisuudet
varsinkaan pintapotkurina eivät vastaa
terästä, jolloin alumiinisista potkureista
tulee joko käyttöiältään todella lyhyitä tai hitaita. Toisaalta eksoottisemmat
materiaalit kuten vaikkapa titaani on
kalliimpaa, eikä pelkkä eksoottisuus tarkoita materiaalin olevan tärkeimmiltä
mekaanisilta ominaisuuksiltaan parempaa kuin potkureiden valmistuksessa
käytetyt teräslaadut. Eräs ylenkatsottu
materiaali on ”musta” eli ruostuva teräs. Koska kilpapotkurit eivät ole ruostuttavassa vedessä kuin lyhyitä aikoja,
ei korroosion merkityksellä ole lähellekään niin suurta merkitystä kuin normaaleissa huvivenepotkureissa. Vaikka
Suomeen on ns. mustia potkureita tullut
varsinkin Virosta, ovat ne selvä vähemmistö ja edustavat jotakin missä voisi
olla potentiaalia.
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Rautametallien valmistustavoista valaminen ja hitsaaminen ovat potkuriaihion
valmistuksessa yleisimmät menetelmät.
Takeista valmistettuja potkureitakin on
tehty, mutta hintaluokaltaan ne ovat
ylempänä, eikä suorituskykyhyöty usein
niin suuri ole. Pienempien luokkien potkureita voi kohtuullisen hyvällä menetelmällä valmistaa levy- ja putkiaihioista
kokoonpanohitsaamalla. Levyn taivuttaminen sopivalle profiilille vaatii runsaasti taitoa ja työkaluja. Lisäksi lapojen kiinnittäminen hitsaamalla tarkasti vaatii
taitoa, ja työkaluja. Toki hitsaamalla lavan kiinni saa pysymään vähemmälläkin
osaamisella, mutta rakenteeseen jäävät
jännitykset, faasimuutokset, muodonmuutokset, ym. ovat vaikeasti hallittavissa, mikäli halutaan laadukasta jälkeä.
Merkittävä ongelma kilpapotkureissa
on myös hitsin perusmateriaalia alempi
väsymislujuus. Offipuolella viimeistään
siirryttäessä 3C-luokkaan on hitsattuja
potkureita käytännössä turha edes testata erittäin lyhyen käyttöiän vuoksi.
Korjaushitsaukset tai putken lisääminen
pikkunapaiseen potkuriin vaativat selvästi pienemmät saumat ja lämmöntuoton, jolloin nämä voi saada onnistumaan
luotettavasti. Putkitettuja potkureita on
käytetty mm. 1 ja 1,3 litran / 3B -luokissa
useastikin hyvällä menestyksellä. Korjaushitsauksissa usein alun perin liian
ohueksi hiotun lavan hitsaaminen vielä
onnistuu, mutta hitsin näkyvän kuvun
hiominen pois ohentaa lapaa entisestään
eikä lavasta tule kovin pitkäikäinen. Hitsatun potkurin haluttavuutta vähentää
myös levyaihioista valmistetun potkurin
viimeistely vaatii paljon työtä.
Suuremmassa mittakaavassa perämoot-

Potkurin virtauslaskenta

torikokoluokan potkureita valmistetaan
tarkkuusvalamalla. Tulos on melko lähelle lopullista käytettävää tuotetta,
mikä lisää valmistusmenetelmän kiinnostavuuita. Tarkkuusvalu vaatii hyvät,
jossain teetettävät muotit, mikä luonnollisesti nostaa hintaa. Kustannukset
johtavat auttamatta suurempiin sarjoihin, jolloin yksittäisten prototyyppien
valmistaminen ei ole missään mielessä
järkevää. Mahdollista on käyttää mallivarusteita ja tehdä malleja, joita muokataan ennen muotinkeraamin valmistusta. Tämä vaatii hyvin läheistä yhteistyötä
valimon kanssa, jollei malleja valmista
itse. Viime vuosina 3D-printtaus on tullut myös valimoalalle, ja tekniikkaa käytetään prototyyppien valmistuksessa.
Käytännössä potkureita on mahdollista
valmistaa tarkkuusvaluina yksittäiskappaleina printtaamalla prototyypin malli.
Yhden valun hinta on selvästi korkeampi
kuin sarjatuotantopotkureiden, mutta
potkureiden valmistus näin on mahdollista. Yksinkertaisempi valumenetelmä,
hiekkavalu, sopii myös potkureiden valmistukseen. Mallivarusteet on periaatteessa mahdollista valmistaa jopa itse,
vaikka käyttöön saanti voi vaatia kovasti
suostuttelua. Myös olemassa olevaa potkuria on mahdollista käyttää hyväksi
mallin valmistuksessa. Nykyään em. työläs valmistustapa ei vain kovin yleinen
ole. Hiekka- ja tarkkuusvalun ero potkureiden kokoluokassa tulee parhaiten
esiin seinämävahvuuksissa. Tarkkuusvalulla saadaan selvästi ohuemmat seinämät, jolloin potkurin työstäminen on
merkittävästi halvempaa ja vie vähemmän aikaa. Suomessakin on tehty 80- ja
90-luvulla lähinnä ratapuolen potkureita tarkkuusvaluina.

Potkurivalujen vaadittavaa tarkkuusvalutekniikkaan tarvitaan käytännössä valimo. Kilpaveneilyssä yleinen tee-se-itse
-tapa ei valitettavasti tässä tapauksessa
oikein toimi, vaan valut täytyy käytännössä teettää valimossa. En epäile ettei
innokas yrittäjä saisi pienen määrän
terästä sulaksi ja ehkä jopa muotinkin
tehtyä. Ongelmat tulevat työkalukustannuksista, työmäärästä, turvallisuudesta,
yms. Valimoita löytyy ympäri maailmaa,
varsinkin perinteisistä metalliteollisuudesta tunnetuista maista, sekä uudemmista suunnista kuten Kiinasta, minkä
vuoksi pyörän uudelleen keksiminen
ei kannata. Monesti lupaukset ja mainoslauseet ovat tälläkin alalla suuria,
ja todellisuus alkaa paljastumaan kun
ostajan halua ja tuottajan kykyä valmistaa kappale aletaan sovittamaan yhteen.
Potkureiden valaminen ei missään nimessä mahdotonta ole ja siihen pystyy
moni.
Valuissa on luonnollisesti virheitä kuten
jok’ikisessa tähän mennessä tehdyssä
potkurissa. Valujen laatu riippuu lähes
täysin valimosta, sillä he ovat asiansa
ammattilaisia ja heidän tulisi tietää rajoituksensa ja ohjeistaa asiakasta suunnittelussa tuotteen laadun takaamiseksi.
Yleisimpiä merkittäviä valuvikoja ovat
lavoista ja niiden tyvistä löytyvät imut,
joihin törmää usein ns. tarvikepotkureita hioessa. Navan alueen viat ovat yleensä merkityksettömiä, koska ne voidaan
ottaa huomioon koneistuksessa eivätkä
ne vaikuta potkurin hydrodynamiikkaan. Valmistusviat ovat tuttuja monista
markkinoilla tarjolla olevista potkureista. Kun potkuria alkaa muokkaamaan,
paljastaa pinnan alta milloin mitäkin.
Potkureista lisää suorituskykyä etsiessä on aina helpompi tyytyä olemassa
oleviin aihioihin ja muokata niitä kuin
alkaa valmistamaan itse omia aihioita.
Mikäli kuitenkin haluaa tehdä jotain
aivan erilaista, on siis mahdollista valmistaa omiakin potkureita. Jokaisessa
projektissa tulisi olla selvä mitä uutta ja
erilaista tuotteesta haluaa, mikä pätee
potkurin valmistamiseen. Jo olemassa
olevaa ei kannata valmistaa kalliimmalla, jos sellaisen voi käydä ostamassa
kaupasta suoraan hyllyltä. Sen sijaan jos
panoksella saa suorituskykylisän, jota
kilpailijoilla ei ole niin panostus voi olla
hintansa arvoinen.
Potkuriprojektia harkitessa tulisi olla
mielessä mitä muutoksia tulisi tehdä ja
miksi. Muutoksista kannattaisi hankkia
testitietoa jo etukäteen, jotta onnistu-

misprosentti nousisi. Ymmärrys siitä
miten joku muutos vaikuttaa suorituskykyyn ja kuinka suuria muutoksia kannattaa tehdä pitäisi olla tiedossa. Uuden
potkurin voi tietysti tehdä myös ns. tyhjältä pöydältä ja suunnitella jotain uutta,
mutta sen onnistumisen todennäköisyys
on selvästi pienempi. Eivät markkinoilla
olevat potkurit huonoja ole. Eri asia on
jossei markkinoilla ole sopivia aihioita.
Kolmas motivaatio voi olla olemassa olevan erittäin hyvän potkurin monistaminen. Nykyisin 3D-skannaus on kaikille
mahdollista, ja valujen tekeminen skannatusta datasta on mahdollista. Pistepilvestä sopivan 3D-mallin tekeminen on
lähes yhtä helppoa, jossei helpompaakin kuin potkurin lapojen mallintaminen perinteisesti suunnitellun. Potkuria
miettiessä täytyy pitää mielessä geometriaa rajoittavat mekaaniset rajoitteet,
jotka tulevat käytettävästä mekaanisesta
alustasta, materiaalista ja valmistustekniikasta. Esimerkiksi tietyn kokoiseen
moottoriin tarvitaan tietyn halkaisijainen potkuri, jonka lavat voi hioa tietyn
paksuiseksi. Valuissa on lisäksi heikommin tunnettuja rajoitteita, jotka tällä
kertaa ainakin lasikuitutöitä tehneille
ovat helppoja ymmärtää, vrt. päästöt. Ne
hoituvat kuitenkin valun myyjän kanssa
keskustellessa.
Potkurin suunnittelu on periaatteessa
yksinkertaista: tiedetään vaatimukset,
suunnitellaan vaatimukset täyttävä geometria ja mallinnetaan se. Yksinkertaisimmillaan vaatimukset ovat päässä ja
geometria syntyy mallivarustetta tehdessä. Nykypäivänä suunnittelu hoituu
todennäköisimmin tietokoneella kuten
mallinnuskin. Käytännössä nykyisin valusta pitää olla 3D-malli asioitaessa valimon tai myyjän kanssa, jotta geometrian
valettavuus on mahdollista tarkastaa ja
valettavasta kappaleesta tulee kuin asiakas on toivonut. 3D-malli on mahdollista tuottaa käytännössä jopa taulukkolaskentaohjelmalla ja visualisointiin on
saatavilla vapaan lähdekoodin ohjelmia.
Sen sijaan potkurin mallinnukseen tarpeellisilla ominaisuuksilla varustettuja
vapaan lähdekoodin CAD-työkaluja ei
vaikuta edelleenkään olevan saatavilla.
Suunnittelun apuna voidaan nykyään
käyttää erilaisia työkaluja kuten virtaussimulointia tai lujuuslaskentaa. Ohjelmistojen käyttö vaatii luonnollisesti asiantuntemusta jotta mahdollisuus niiden
käyttöön on olemassa.

Hiekkavalettu ohutnapainen

Putki Cleaverit

Skannattu Mercuryn cleaveri

tuotettu matemaattisella malleilla, joilla
on geometria saatu luotua simulointiin
ja valmistukseen kelpaavana, sekä 3D
CAD:llä. Suunnitteluprosessissa käytössä ovat olleet myös virtaus- ja lujuuslaskenta työkalut. Projekteissa olemme
käyttäneet edellä mainittuja valmistustekniikoita, joista tarkkuusvalu on osoittautunut tähän mennessä sopivimmaksi
ja tehokkaaksi valmistustavaksi. Materiaaleista olemme ruostumattoman teräksen lisäksi tehneet prototyyppejä myös
muista materiaaleista. Jos kiinnostus
heräsi oman potkurin valmistamiseen,
suunnitteluun tai valmistustekniikkaan,
kannattaa olla yhteydessä.
Lauri Lampén / Fimtech Oy

Itse olemme tehneet useampia potkuriprojekteja, joissa on käytetty suunnittelemiamme geometrioita. Niitä on
27 KILPAVENEILY

Nopeuskilpailutoimikunta
28.12.2016

Alustava SM-kilpailukalenteri 2017
SM-kilpailukalenteri 2017 - Alustava (Anotut kilpailut)

Aika

10.6.

16.-18.6.

17.6.

1.-2.7.
8-9.7.
15.7.

29.-30.7.

12.8.

19.-20.8.

26.8.

Kilpailu

Kilpailun johtaja

Järjestäjä

Valvoja

Paikka

Lupa nro

Kalkkirannan Kievari Offshore Race
Porvoon Moottorivenekerho
Sipoo, Kalkkiranta
Imatra Race
VenU
Imatra
Hernesaari Offshore Race 2017
Suomen Vauhtiveneilijät ry
Helsinki
Race Tammela
Tammelan Veneseura Ry
Tammela
XLVI Ruotsinsalmen Ajot 2016
Kotkan Pursiseura
Kotka
Race Hirvensalmi 2016
Hirvensalmen Veneilyseura
Hirvensalmi
Guarana Boat Race
GMS
Pellinki
Saimaa Race 2016
Imatran Venekerho
Imatra
Race Päiväkumpu 2017
Karjalohjan veneilijät ry
Karjalohja

Timo Suomi

GT15

GT30

Offshore
O250

F4

V60

V150

Off 3B

Off 3C Muut luokat

V60

V150

Off 3B

Off 3C

Jokamies, Off 3A,V300,W150
(haettu PM kaikkiin OFF luokkiin)

1
GT30

MM-Osakilpailu F4

GT30

MM-Kilpailu GT15

2
V60

V150

Off 3B

Off 3C

Off 3A, Jokamies
(haettu PM kaikkiin OFF luokkiin)

3
SJ10

GT15

GT30

O250

F4

4
Martti Laisi

V60

V150

Off 3B

Off 3C

V300, UV, Jokamies

V60

V150

Off 3B

Off 3C

Off 3A

V60

V150

Off 3B

Off 3C

5
5

5
5

5
5

5
5

5
Jari Lehtonen

SJ10

GT15

GT30

O250

F4
F4

6

7

8
SJ10

GT15

GT30

3
3

3
3

5
5

9

Kilpailuja yhteensä
Lasketaan SM:een
27.-28.5.

Rata
SJ10

2
2

3
3

Juniorileiri
Karjalohjan veneilijät ry
Karjalohja

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

MW
Autoservice
MW
Autoservice

Mikael Warma
040 593
2229
Mikael
Warma &&040
593
2229
mw.autoservice@pp.inet.fi
mw.autoservice@pp.inet.fi
Yrittäjänkatu
16, Porvoo
06150 Porvoo
Yrittäjänkatu 9, 06150
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Forssan Jama Oy
Käytettyjen autojen ja
moottoriajoneuvojen osto ja myynti
Hämeentie 30
30100 Forssa
p. 040 730 1275

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

ASENNUSTYÖ LANDEN OY
Puh. 0400-536682
www.b-seaboat.fi

ÅströmsPuh.
Båt0400-536682
& Snickeri

sfi

-Puu-ja Lasikuituveneiden korjaustyöt
F:maHenrik
Henrik
LindgrenT:mi
T:mi
F:ma
Lindgren
-Sisustustyöt
F:ma
Henrik
Lindgren
T:mi
KÄLDÖ--Puusepäntyöt
-PERNÅ/PERNAJA
PERNÅ/PERNAJA 2923KILPAVENEILY
KILPAVENEILY
KÄLDÖ

DOM

KÄLDÖ - PERNÅ/PERNAJA

Tel/puh:0400-878
0400-878 601
601
Tel/puh:
Tel/puh: 0400-878 601

Boxvägen 820
Sebastian Åström
01190 Box
tel. 0400-602019 23 1 2009
Sibbo
sebastian.astrom@elisanet.fi
Sjötransporter, vinterförvaring,
bryggor

TRÄSKÄNDA
C. TRÄSKÄNDA
Grönholm Oy
HANDELSTRÄDGÅRD OY
HANDELSTRÄDGÅRD OY
KAIVINKONETYÖT
ESBO-ESPOO
ESBO-ESPOO
Puh.
040-508
www.b-seaboat.ﬁ
Tel/puh
0400-4191143
003
www.b-seaboat.ﬁ

15:11:07

Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor

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

Tel/puh 0400-419 003

Tammisaaren Venevälitys

K. HOLM
Hartik
Larskullantie
5, 10650Sails
Tammisaari

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

Puh. 0400-488 885

Puh. 019-5243-Puusepäntyöt
948

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

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

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

www.veneentalvisailytys.fi

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

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

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€
Hämeentie 39
Krabbvägen 2 Kraputie
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

23 1 2009 15:11:07

www.tgboats.ﬁ
www.tgboats.fi
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Kilpaveneily 2009 indd 30
Kilpaveneily 2009 indd 30

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

ASENNUSTYÖ
Vene- jaLANDEN
pienkonehuolto OY
myös asiakkaan luona!
Puh. 0400-536682

www.mikatek.ﬁ  0400-871 499
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MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN

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

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

Aero 21, vm 2015, Mercury Optimax 150
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
Myös uusi runko valmis
Hinta alkaen 5.000€
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

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

Myydään Evinrude 115 HO E-Tec –11.
Hyvässä kunnossa oleva, pelkkä kone.
Puh: 040-9623469 / Tom

Myydään Fimtech 59
Ilman varusteita
Hinta 4900,Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Myydään Mercury PRO XS 115, 2-tahti
Poweri uusi, ajettu 0 h, vm-2016, muuten vuosimalli 2015 ajettu 23h
Hinta: 7300,Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
Myydään Mercury 200 XS.
Poweri ilman sähköjä, ajettu 28h, vm 2011
Hinta 2700€
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Myytävänä F4 Molgaard G3
Valmistusvuosi 2014
Vene myytävänä moottorin kanssa tai ilman
Kilpailtu vuosina 2014 ja 2015
Vene erinomaisessa kunnossa ja on erittäin kilpailukykyinen
2015 Maailmanmestaruus pronssia
Yhteydenotot: Bengt Nyholm 0400567453 tai
Anton Nyholm 0400 682252
Myydään lasikuitupenkkejä 120 €/kpl
Myydään 3B, 3C, V150, W150 sekä muihin
nopeakulkuisiin veneisiin potkureita.
Hydromotive, Mercury, Hering, Rolla yms.
Hinta alkaen 500 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
Tintorera 20 -00, Mercury Optimax 150 Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
H. 16.000€
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

MYYDÄÄN Molgaard F4 kilpavene Gen3, vm. 2015 Moottorin kanssa tai ilman.
Kaudella 2016 MM pronssia, PM hopeaa ja SM hopeaa. Mahdollisuus myös
rahoitukseen, ilman käsirahaa.
Puh. +358407301275/Matti

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

Myydään Yamarin 540 Big Game, Yamaha 60, vm 2004
koneella ajettu 186 h, trimmit, Nawman plotteri
Hinta: 10.000,Puh: 0400-717169 / Jari

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