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KILPAVENEILYN KÄÄNNEKOHTA?
Vuosien mittaan on aina puhuttu, että mitä pitäisi tehdä, ja milloin saadaan 
kilpaveneily nousemaan urheiluna suosituimmaksi ja tunnetuimmaksi lajiksi. 
Tänä vuonna tapahtui kuitenkin kilpaveneilyurani ehkä merkillisin tapahtu-
ma. Oltiin kirjautumassa Imatran hotelliin ja edessämme oli kolme naista. He 
kysyivät vastaanotolta että missä ne venekisat ovat? Ai jaa, vastasi vastaanot-
tovirkalija, oletteko aikaisemmin käyneet Imatralla? Ei, me tultiin vaan kat-
somaan kisoja. En uskonut korviani, mutta he olivat todella tulleet katsomaan 
venekisoja! Ehkä tämä on merkki, että nyt on käännekohta tapahtunut!

Toinen hieno käännekohta oli RaceWKND:in mukaantulo. Tämä porukka, 
joka koostuu sekä kokeneista kisajärjestäjistä että uusista mukaantulijoista 
on tuonut monta uutta asiaa ja ideaa kisoihin. RaceWKND:in yksi tavoite on 
ollut veneurheilun näkyvyyden lisääminen, joka on ehto jotta saataisiin laji 
tunnetuimmaksi. Kisojen live streaming on ollut esimerkki tästä. Kisavarikot 
sekä meidän kaikkien esiintyminen on näyteikkuna yleisölle ja tähän on myös 
satsattu. Vaikka paljon käytännön asioita on tehty, niin nostaisin kuitenkin 
kaksi asiaa tärkeimmäksi kesän kisoista. Ensimmäinen on että järjestäjät vil-
pittömästi haluavat kuulla kaikkien mielipiteet. Toinen on slogan ”passion for 
powerboats”. Harrastus pitää olla hauskaa ja jos kaikki auttavat hyvillä ide-
oilla sekä hyvällä kisahengellä, niin olen varma että kilpaveneilyssä on tapah-
tunut käännekohta 
parempaan. 

Tämä kesä on siis 
ollut monessa mie-
lessä hieno. Veneily-
säät eivät tästä enään 
voi paljon parantua, 
mutta oikealla asen-
teella kilpaveneily 
voi kehittyä vielä hie-
nommaksi lajiksi.

Syysterveisin,

Jan-Erik Lindholm

In Memorian Olli Lampinen
Sunnuntaista 9. syyskuuta tuli murheellinen päivä, kun tieto Olli Lampi-
sen poismenosta saavutti moottoriveneväen. Täysin yllättäen tullut suru-
uutinen on järkyttänyt ja tulee järkyttämään Ollin tunteneita vielä pitkään.

Olli oli yksi Porvoon Moottorivenekerhon perustajajäsenistä vuonna 1995, jon-
ka toimintaan hän osallistui hyvin aktiivisesti viimeiseen päiväänsä saakka.  Olli 
toimi lisäksi useissa erilaisissa tehtävissä moottoriveneharrastuksen parissa vuo-
sikymmenten aikana. Viime vuosina Olli oli aktiivinen Kalkkiranta Offshore -ki-
sojen toimitsijan tehtävissä ja Kilpaveneily-lehden toimituskunnassa. Hän antoi 
tietämyksensä ja valtavan kokemuksensa kaikkien käyttöön, kehittäen mukana 
olollaan myös sen toimintaa. Olli Lampisen mukana katosi 
valtava määrä tietoa Porvoon Moottorivenekerhon histori-
asta, jota on vaikea korvata. 

Ollin todennäköisesti viimeinen kirjoitus on luettavissa tä-
män Kilpaveneily-lehden otsikosta Menneet ajat. Oli kun-
nia tuntea Olli. Pitäkäämme minuutin hiljainen hetki Ollin 
muistoa kunnioittaen.

Jari Nenonen
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TG-Special Cup oli tänä vuonna avoin-
na kaikille venetyypeille, ainoastaan 
koneteho oli rajoitettu max 15 hv. Cu-
pin nimi oli samalla muutettu; TG 15 
Cup. Cup:n laskettiin kuudesta kilpai-
lusta neljä parasta lopputuloksiin.

Benjamin oli täksi kaudeksi vaihtanut 
vanhan kaksi-tahti Yamaha 15 koneen-
sa uudempaan neli-tahti Suzuki 15.
Kausi alkoi Kalkkirannan Kievari 
Offshore Racen yhdeydessä, tuttuun 
tapaan.
Benjamin kärsi teknisistä ongelmista, 
eikä päässyt volttausaluetta pidem-
mälle. Voitoon ajoi Daniel Lindqvist, 
toinen oli Wilhelm Sundberg, seuraa-
viksi Arthur Sundbäck ja Elmer Skogs-
ter.

Kausi jatkui Cafe Seasong Race, Norr-
kullassa, jossa samat ongelmat jatkui 
Benjaminilla, eikä hän päässyt edes 
kilpailupaikalle. Voitton ajoi Daniel 
Lindqvist, seuraaviksi; Filemon Sund-
berg, Jan Bergström, Arthur Sundbäck 
ja Oliver Martin.

Kitö-loppet oli seuraavaksi vuorossa, 
siinä Benjamin oli saannut tekniset 
murheet ratkaistu ja ajoi hienosti toi-
seksi, Mats Lundmarkin jälkeen. Kol-
mas oli Filemon Sundberg ja neljäs 
Elmer Skogster. Kasper Bergström ja 
Daniel Lindqvist keskeyttivät kisan.

Benjamin Vuorihovi # 7, TG 15 Cup Voittoon.

TG 15 Cup tulokset; 

1. Benjamin Vuorihovi #7, Dragon 
Racing Team, 57 p.
2. Daniel Lindqvist #99, HRT Racing 
team 49P
3. Elmer Skogster #3, FR Racing 
Team 36P
4. Filemon Sundberg #57, Sundberg 
Racing Team 32P
5. Alexander Lindén #25, Team Maj-
holmen 22P
6. Kasper Bergström #77, Spraca 
Racing Team 18P
7. Arthur Sundbäck #17, BMG Racing 
Team 18P
8. Mats Lundmark #36, Gumbo Ra-
cing Team 15P
9. Wilhelm Sundberg #57, Sundberg 
Racing Team 12P
10. Jan Bergström #38, Spraca Ra-
cing Team 10P
11. Oliver Martin #45, Motormix 
Racing Team 7P

Team tulokset

1. Dragon racing team, 57 p
2. HRT racing team, 56 p
3. FR racing team, 44 p
4. Sundberg racing team, 44 p
5. Spraca racing team, 28 p
6. Team Majholmen, 22 p
7. BMG racing team, 18 p
8. Gumbo racing team, 15 p
9. Motormix racing team, 7 p 

Teksti ja kuvat: Jaije

Kabböle Racessa Benjamin ajoi hienon 
ajosuorituksen jälkeen voittoon ennen 
Daniel Lindqvist ja Filemon Sundberg 
sekä Elmer Skogster.

Pave Race olisi ollut seuraava kilpai-
lu, mutta liian kovan tuulen takia kisa 
päätettiin olla ajamatta.
Sen seurauksena viimeisessä kilpailus-
sa Norrkullassa ajettiin kaksi erillistä 
kilpailua.
Benjamin ajoi suvereeniseen voitoon 
molemmissa osa-kilpailussa. Daniel 
Lindqvist jäi molemmissa kilpailuissa 
viidenneksi. Alexander Linden oli 2 
sekä 3.

Benjamin voitti siten koko TG Cup:n 
sekä Dragon Racing Team, koko Team 
Cup:n.
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Anton Blomberg rataveneilyn SM-sarja 
luokka SJ10  #7

Alla oleva ilmoitus jaettiin Porvoon 
Moottorivenekerhon (Pomo) Face-
book-sivulla marraskuussa 2017. 

Etsitään 8-12 vuotiasta junnukuskia 
Pomon SJ-10 veneeseen, 8-12 vuo-
tias tyttö tai poika hae kuljettajaksi 
PoMo:n SJ-10 kilpaveneeseen. Luok-
ka ajetaan Speedrace veneellä sekä 
10 hkr. moottorilla. Lähetä lyhyt ha-
kemus itsestäsi, missä ilmenee nime-
si, ikäsi, osoitteesi, puhelinnumerosi 
ja harrastuksesi. Hakemukseen tar-
vitaan myös huoltajasi suostumus ja 
hänen yhteystietonsa. Hakemus lähe-
tetään; 31.3.2018 mennessä.
 

Keskusteltuamme poikani Antonin 
kanssa hänen halukkuudestaan hakea 
ko. ”tallipaikkaa” Anton oli asiasta 
kovin innostunut ja niinpä hakemus 
tehtiin ja laitettiin sisään ennen helmi-
kuun 2018 venemessuja.  Iloinen yllä-
tys oli, kun myöhemmin keväällä tuli 
vastaus, jossa kerrottiin, että ”Antonin 
”meriitit” on huomioitu ja hänet on va-
littu ajamaan Pomon venettä.
Keväällä Anton harjoitteli ajamista 

isommalla ja nopeammalla veneellä, 
että vauhti kilpaveneellä ei kisoissa 
huimaisi. Toukokuun viimeisenä vii-
konvaihteena päästiin kokeilemaan 
vauhtia kilpurilla rataveneilyn ajolei-
rillä Lohjanjärvellä. Anton ajoi hienos-
ti ja kuskin puolesta ei BBB racing tea-
millä ollut hätäpäivää. Isän tehtäväksi 
jäi taikoa veneeseen lisää huippunope-
utta. Jossa muuten onnistuttiin melko 
hyvin, kiitos kilpakumppaneiden hyvi-
en neuvojen.
Kausi alkoi 7.7.2018 Kotkassa ja päät-
tyi Lahdessa 15.9.2018. Kauteen mah-
tui viisi osakilpailua, joissa ajettiin 
yhteensä 20 kisalähtöä ja harjoitukset 
päälle, joten Antonin ensimmäinen ki-
sakausi toi pojalle kosolti kokemusta. 

SJ10-luokan kisoissa oli mukana 6-8 
venettä ja Antonin sijoitus lähdöis-
sä vaihteli sijojen neljä ja viisi välillä. 
Teknisten murheiden vuoksi kauden 
kolmas kisa Imatralla jouduttiin jät-
tämään kesken heti ensimmäisessä 
lähdössä, samoin kuin Karjalohjalla 
ensimmäinen kisalähtö. 
Kausi on ollut hyvin opettavainen sekä 
kisakuskille että mekaanikko-isälle. 
Haluan kiittää kaikkia kilpakumppa-
neita varikolla ja radalla, meidät tulok-
kaat on otettu todella hyvin vastaan. 
Neuvoja ja apua on annettu avoimesti 
ja reilusti vaikka kilpakumppaneita ol-
laankin.
Suuri kiitos Antonin tukijoille kaudel-
la 2018, jotka mahdollistivat tämän 
hienon kauden: Porvoon moottorive-
nekerho, Grano Diesel Oy, AutoHarju 
Oy, Junnuneon Oy ja Autoverhoomo 
Look Oy.
Anton täyttää loppuvuonna 2018 12 
vuotta eikä siksi saa jatkaa ensi kau-
della enää SJ10-luokassa.  Nyt kauden 
päätyttyä tutkitaan mahdollisuuksia 
jatkaa kilpaveneilyä jossain isommas-
sa luokassa.
Tavataan kaudella 2019, missä kisois-
sa – se on vielä auki .

Teksti: Birger Blomberg
Kuvat: Birger Blomberg, Suvi Niemi-
nen / suvin.net, PoMo
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Noniin! Nyt olisi viides kausi GT-30 
luokassa takana ja taas ollaan koke-
musta rikkaampana.

Kausi alkoi 7-8.7 Kotkassa. Valmis-
telut kilpailukautta varten aloitimme 
jo aikaisin keväällä ja saimme paljon 
vauhtia ja luottamusta kalustoon. Läh-
din luottavaisin mielin Kotkaan ja se 
näkyi myös tuloksissa. Aika-ajot, paa-
lupaikka ja kaikki neljä ajettua erää 
voittoon. 

Sitten siirryttiin Hirvensalmen kisoi-
hin 21-22.7. Kisojen välisenä aikana 
tehtiin pienehkö muutos veneeseen 
mikä antoi hieman potkua lähtöön. Ai-
ka-ajot sujuivat hyvin ja paalupaikka 
tuli. Ensimmäinen erä voittoon. Toi-
sessa erässä tapahtui virhe ja sijoitus 
oli toinen. Sunnuntai aamuna mietit-
tiin, että mitä veneeseen pitäisi tehdä, 
että lähdön saisi vielä hieman vauh-
dikkaammaksi. Teimme muutoksen ja 
se auttoi todella paljon ja se näkyi ajos-
sakin. Kolmas ja neljäs erä voittoon.

Sitten oli aika kauden päätavoitteel-
le eli EM-kisoihin, jotka järjestettiin 
tänä vuonna Virossa, Harku järvellä. 
Kisat alkoivat lauantaina harjoituksilla 
ja vene tuntui hyvältä ja rata oli mie-
luinen. Aika-ajot sujuivat ongelmitta, 
vaikka pieni poijuvirhe tulikin. Aika-
ajoista sija viisi. Kuusi kärkikuskia oli 
sekunnin sisällä joten luvassa olisi ol-
lut todella tiukka taisto ensimmäises-
tä sijasta. F-250 luokan aika-ajoissa 
tapahtui onnettomuus ja kuljettaja 
kiidätettiin sairaalaan. Lauantai päi-
vän ajot jäivät siis siihen. Sunnuntaina 
ohjaajakokouksessa jury päätti, että 
ei ajeta sunnuntainakaan. Täten EM-
kisat 2018 jäivät ajamatta kokonaan. 

Japen kausi 2018!

Harmitti, koska mahdollisuudet jopa 
voittotaisteluun olivat olemassa ja olisi 
ollut hauskaa nähdä mihin kaikki sää-
döt olisivat riittäneet.

Viron jälkeen oli aika Vuoksi racelle. 
Imatran kilpailut ovat aina sopineet 
veneelleni, eikä tämä vuosi ollut poik-
keus. Rata oli hyvä ja tuulta oli paljon, 
joka sopii veneelleni. Harjoitukset 
sujuivat hyvin ja vene kulki kovaa. 
Aika-ajoista paalupaikka lähes kahden 
sekunnin erolla toiseksi tulleeseen. 
Ensimmäisen erän startti ei sujunut 
hyvin ja jäin viimeiseksi lähdössä. 
Ekalle poijulle olin kuitenkin saanut 
muut jo kiinni ja sain kuitattua ensim-
mäisen sijan. Toisessa erässä korjasin 
ensimmäisen erän virheen ja tulokse-
na oli voitto. Loput kaksi erää sujuivat 
samalla tavalla ja lopputuloksena oli 
voitto.

Imatran jälkeen oli pieni tauko, jon-
ka jälkeen ajettiin Karjalohja race. 
Karjalohjan rata on hyvä ja tekninen. 
Saimme veneeseen Imatran jälkeen 
vielä hieman lisäpotkua vauhtiin ja se 

näkyi tuloksessakin. Aika-ajoissa kak-
si sekuntia toiseksi tullutta nopeampi. 
Erät sujuivat hyvin ja lopputuloksena 
oli voitto. Karjalohja racen voitolla 
varmistin itselleni myös Suomen mes-
taruuden.

Viimeisenä kauden päätöskisa eli Hol-
lola racelle. Emme ottaneet mitään 
paineita, koska Suomen mestaruus oli 
jo taskussa. Eli Hollola race meni vä-
hän niinkuin näytösajona. Kisat sujui-
vat totuttuun tapaan ja tuloksena oli 
voitto.

Tahtoisin kiittää kaikkia kanssakil-
pailijoita, kisa järjestäjiä, sponsoreita 
ja erityisesti perhettäni mahtavasta ja 
vauhdikkaasta kesästä.

Ensi vuodeksi suunnitelmat ovat vie-
lä täysin auki, mutta radalla nähdään 
kuitenkin ;)

#Jape 74
Kuvat: Pirjo Lehtonen



6 KILPAVENEILY

Johnsson Racing 2018

Kauteen 2018 valmistautuminen alkoi 
hyvissä ajoin heti tammikuussa fy-
siikka- ja mentaaliharjoituksilla usko-
mattomien valmentajien kanssa. Kun 
koko vartalo jaloista päähän oli saatu 
huollettua, ravittua ja nesteytettyä oli 
aika siirtyä rantaan käytännön harjoit-
teluun. Maaliskuun alusta oli tarkoitus 
aloittaa  järjestelmällinen testaus tule-
van kesän tavoitteiden saavuttamisek-
si. 

Kesäkuu saapui kuitenkin yllättävän 
nopeasti sen enempää testaamatta ja 
ensimmäinen SM osakilpailu oli Kalk-
kirannassa 9.6.
Kilpailupäivä oli tyyni ja aurinkoinen 
joten tiedossa olisi vauhtikilpailu.
Oli samalla mukava huomata, että uu-
distunut urheiluveneluokka oli tuonut 
lisää uusia kilpailijoita ja veneitä kisoi-
hin.

Lähdön aika ja lähtöalueelle. Kauden 
ensimmäinen kilpailu ja aina pieni 
jännitys, miten kisa menee. 

Vihreä lippu nousee lähettäjävenees-
sä ja startti on tapahtunut. Lähtö me-
nee hyvin ja päästään heti kärkeen. 
Pari kierrosta ajettu ja huomataan, 
että C-113 ( Hallgren ja Blomqvist) on 
keskeyttäneet. Tullaan kolmannelta 
kierrokselta maaliin päin ja vene alkaa 
väristä ihmeellisesti. Hiljalleen värinä 
kovenee ja päätetään keskeyttää kisa. 
Ajellaan hitaasti varikolle päin samal-
la miettien, missä vika. Päästään ran-
taan ja vilkaisu veden alle paljastaa 
vian… potkurista on yksi lapa murtu-
nut ja irronnut kokonaan ( liikaa testi 
tunteja takana…  ). Keskeytyksestä 
huolimatta jäi ihan hyvä maku kisasta. 
Vauhti riitti ja vene käyttäytyi hienosti.

Ei muuta kun kohti kesän arvokilpailuja.

Euroopan-mestaruuskilpailut 
Smögen Ruotsi 20-21.7.2018

Oltiin tuttuun tapaan kilpailupaikalla 
pari päivää ennen kisoja. Keli paikan-
päällä oli tuulinen ja aallokko oli ISO. 
Päätettiin odottaa iltaan tuulen tyynty-
mistä, jotta olisi turvallisempaa lähteä 
yksin vesille reittiä katsomaan.
Veneiden laskuluiska oli sellaisessa 
paikassa, josta ei ollut näkyvyyttä me-
relle ja tuuli oli hiukan tyyntynyt, joten 
päätimme lähteä katsomaan reittiä. 
Pääsimme ulos merelle ja totesimme, 
että ei ole järkeä lähteä uloimmille 
reittipisteille, koska aallokko oli edel-
leen todella isoa.

Ensimmäinen kilpailupäivä 20.7.
Tuuli oli tyyntynyt ja jäljellä oli vain 
vanhaa aallokkoa, tosin paikoitellen 
hyvin isoa sellaista. Lähtö meni osal-
tamme hyvin ja ajoimme kolmantena 
ensimmäisen kierroksen. Toisen kier-
roksen alussa pääsimme nousemaan 
toisiksi ohitettuamme C-2 ( Braaten ja 
Knutsen ). Toisen kierroksen puolessa 
välissä C-55 ( Sundblad Johansen ja 
Aunvik ) tekivät pienen navigointivir-
heen ja pääsimme helpolla ohi. Tämän 
jälkeen hieman pienemmillä potku-
reilla ajaneet C-55 ja C-2 jäivät selvästi 
taaksemme ja ajoimme helppoon voit-
toon. Toiseksi tuli C-55 ja kolmanneksi 
C-2.
Toinen kilpailupäivä 21.7.
Toinen kilpailupäivä aukeni aurinkoi-
sena ja erittäin tuulisena. Aamupäiväl-
lä oli ohjaajakokous, jossa ilmoitettiin, 
että ajetaan myrskyreitti. Asia selvä, 
kartta uusiksi ja plotteriin uudet reit-
tipisteet. 

Tunti ennen starttia taas uusi myrs-
kyreitti. Keli oli niin kova, että pelas-
tusveneet ja henkilöt eivät olisi voineet 
toimia niin kovassa tuulessa ja me-
renkäynnissä. Nyt reitti siirtyi aivan 
kaupungin edustalle. Potkuri kiinni ja 
vesiin. Heti lähdöstä huomattiin, että 
on liian iso potkuri alla ja C-55 ja C-2 
ajavat keulilla. Kiinni saaminen oli 
mahdotonta ja päätettiin ajaa turvalli-
sesti kolmantena maaliin, koska viikon 
päästä olisi lähtö MM-kisoihin. Toisen 
kisan voitti C-55, toiseksi tuli C-2 ja me 
kolmanneksi.

Kokonaispisteissä Euroopan mestarik-
si kruunattiin Norjalaiset Erik Sund-
blad Johansen ja Robert Aunvik ( C-55 ). 
Onnittelut heille. Me C-101 olimme 
toisia ja Norjalaiset Jan Trygve Braa-
ten ja André Knutsen ( C-2 ) olivat kol-
mansia. Kaiken kaikkiaan hyvät kilpai-
lut meiltä. Kotiin vietäväksi kuitenkin 
Euroopan-mestaruus hopea.

Maailmanmestaruus kilpailut 
Öregrund Ruotsi 31.7-4.8.2018

Saavuimme Öregrundiin pari päivää 
ennen ensimmäistä MM-starttia.
Kävimme ajamassa MM kisojen vii-
meisen osakilpailu reitin läpi maanan-
taina. Lauantain reitti olisi sama kun 
Roslagsloppetin pohjoinen osio sillä 
erolla, että lähtömme olisi Öregrun-
dista etelään, josta liittyminen reitille. 
Tiistaina 31.7. ja torstaina 2.8. reitit 
ajettiin kaupungin pohjoispuolella.
Toiveemme oli että kisojen aikana 
tuuli ei olisi pohjoisen puolelta, koska 
tuuli ja aallot tulisivat Kemistä asti. 
Pohjoisin reittipiste oli Engelska grun-
detin majakka, jonne ei olla ajettu mo-
neen vuoteen.
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Ensimmäinen kilpailupäivä 31.7.
Ensimmäinen kilpailupäivä ja pientä 
jännitystä ilmassa. Sää aivan loistavan 
tyyntä, pieni sadekuurojen mahdolli-
suus. Ohjaajakokous, jossa ei muuta 
ihmeellistä kuin se, että Italialainen 
UIM:n valvoja halusi, että jokaises-
ta venekunnasta yksi lähtee kumive-
neen kyytiin katsomaan reittiä. Tämä 
on yleinen tapa Etelä-Euroopassa ja 
isommissa luokissa, jossa harvemmin 
osataan edes kolmiorataa, jossa kään-
töpoijut näkee. 

Lähtöpaikalle meno ja pieni jännitys 
päällä. Vihreä lippu ylhäällä ja lähtö 
tapahtuu. Heti lähdön jälkeen C-45 ( Se-
bastian Groth ja Josefin Due-Boje ) ajoi 
johonkin vedessä kelluvaan esinee-
seen ja hajoitti vaihteiston ja potkurin. 
Meillä hyvää kisaa C-60 ja C-55 kanssa 
ensimmäisillä poijuilla. 

Ajettiin kolme venettä rinnakkain lä-
hes koko ensimmäinen lyhyt kierros. 
Toisella kierroksella oli vuorossa kes-
kipitkä kierros. Pääsimme molemmis-
ta ohi ulos ajettaessa ja sen jälkeen 
oli helppoa ajaa ensimmäisen lähdön 
voittoon.

Maalissa toisena oli C-60 ja pienenä 
yllätyksenä kolmantena C-121. Ensim-
mäisen lähdön järjestys C-101, C-60 
ja C-121. Tästä oli hyvä lähteä toiseen 
kisaan.

Toinen kilpailupäivä 2.8.
Toisen kilpailupäivän aamu alkoi sa-
teisena, mutta tyynenä. Toisen kil-
pailun reitti oli M kirjaimen mallinen 
näköetäisyyden päässä rannalta. Kun 
ajoimme lähtöalueelle sade kiihtyi ja 
ukkoskuurot piirittivät meidät. Tuuli 
pysyi kuitenkin tyynenä.

Vihreä lippu ja lähtö. Lähtö meni hy-
vin ja vähän ennen ensimmäistä kään-
töpoijua ajoimme C-25 ohi. Heti ohi-
tettuamme heidät he päättivät vaihtaa 
ajolinjaa meidän toiselle puolelle sillä 
seurauksella, että vene meni ympäri yli 
90 solmun vauhdissa. Miehistö selvisi 
kuitenkin pelkillä mustelmilla. 

Tämän onnettomuuden takia punai-
nen lippu ja uusinta lähtö. Uusi lähtö 
ja kisa alkaa hienosti. Saadaan pidet-
tyä pahin kilpailija C-60 takana. Edel-
lä ajaa hienosti ja kovaa C-45, joka on 
saanut ensimmäisen lähdön petty-
myksen jälkeen veneen hienoon len-
toon. Koko kisa ajettiin heidän perässä 
ja saatiin pidettyä C-60 takana. Tästä 

on hyvä lähteä viimeiseen kisaan ko-
konaiskilpailun johdossa. Päivän maa-
liin tulo järjestys C-45, C-101 ja C-60.

Kolmas kilpailupäivä 4.8.
Kolmas kilpailupäivä alkoi hieman 
tuulisempana kuin edelliset päivät. 
Ohjaajakokouksessa ei mitään ihmeel-
listä.

Taas sama lähtöalueelle siirtyminen  
ja päivän strategian läpikäynti. Ainoa 
tarkoitus ajaa C-60 perässä maaliin, 
se riittäisi pisteissä kokonaiskilpailun 
voittoon.

Koko kilpailu oli myös käytännössä 
C-60 perässä ajoa. Ohikin olisi voi-
nut ajaa, mutta siihen ei ollut tarvet-
ta, koska C-45 oli jäänyt sen verran 
taakse että ei uhannut sijoitustamme. 
Olimme maalissa toisia C-60 jälkeen 
ja se riitti varmistamaan MAAILMAN 
MESTARUUDEN.

Päivän tulokset C-60, C-101 ja C-45.
Jälkikatsastus meni meidän osalta il-
man mitään ongelmaa, mutta C-45 

moottorin yksi anturi oli sääntöjen 
vastainen joten heiltä hylättiin kaikki 
pisteet.

Tämän johdosta hienosti ajaneet toi-
nen suomalaisvenekunta C-113 Niclas 
Hallgren ja Joakim Blomqvist sijoit-
tuivat kokonaispisteissä kolmanneksi. 
Onnittelut vielä siitä. Ensimmäinen 
kerta myös historiassa kultaa ja prons-
sia Suomeen samanaikaisesti 3C luo-
kassa.  

Kokonaisuudessaan erittäin hienot ja 
hyvin  järjestetyt kilpailut.
Lopputulokset KULTAA C-101 MAR-
CUS JOHNSSON JA JUSSI MYLLY-
MÄKI, Hopeaa C-60 Mikael Bengtsson 
ja Rasmus Söderholm Ruotsi, Pronssia 
C-113 Niclas Hallgren ja Joakim Blom-
qvist Suomi.

JOHNSSON RACING 
MARCUS JOHNSSON JA JUSSI MYL-
LYMÄKI 

Kuvat: Jesper Zander
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Swing Extreme Cup är en tävlingsklass 
vi kör i Sibbo och Borgå skärgård i 
samband med byatävlingarna. Båtar-
na är pulpetbåtar med en motor på 50-
75 hästkrafter. Trimningen på motorn 
är fri, vilket gör att det finns mycket 
på den tekniska sidan som intresserar 
många, till exempel mig själv, då jag 
själv inte kan köra båttävling på grund 
av en ryggskada. Några före detta For-
mel 4 världsmästare har visat sitt in-
tresse genom att bidra med tekniska 
idéer och lösningar till såväl motor 
som propeller. På motorsidan har jag 
mycket att tacka Anders Forsström för 
och nu har även Roger Lönnberg, ku-
sin till Anders Forsström och även han 
världsmästare i Formel 4, visat stort 
intresse, så det finns mycket kunskap 
inom teamet.

Swing Extreme Cup säsongen 2018 
inleddes med Kitöloppet i Sibbo. Efter 
fjolårets silver i Swing Extreme Cu-
pen hade vi lagt ribban högt till den-
na säsong, med sikte på att ta hem 
guldet. Motorn hade varit fem gånger 
isär veckan före Kitöloppet. Filan-
det av motorn är töjt till det yttersta. 
Detta har lett till hål i spolkanalerna, 

Swing Extreme Cup

som orsakat vattenläckage i förbrän-
ningsutrymmen. Efter många timmars 
skruvande kan man nästan vara smått 
stolt över att vi fick allt att fungera i 
sista stund före tävlingen. Kitöloppet 
2018 var en av de tuffaste tävlingarna 
genom Kitöloppets historia, då hela 
tio stycken deltagare i Swing Extreme 
Cupen gasade iväg över startlinjen; 
nio stycken med motorn Yamaha 70 
CES och nykomlingen Jouni Virkku-
nen med motorn Johnson 75 Stinger. 
Ljudet och lukten av Castrol 747 som 
svävade i luften, var som en nostalgisk 
resa tillbaka till den gamla goda For-
mel 4 tiden. Starten var tuff med några 
små kollisioner vid första bojen, men 
när kollisionerna var avklarade, kör-
de Juho Vanhanen #69, förare i Fosi 
Racing Team, en överlägsen vinst. Vi 
kammade hem 15 poäng i cupen och 
det var klart för fest. Tävlingen om 
andra placeringen var synnerligen tuff 
mellan Lars Johan Lundmark #77 och 
den andra nykomlingen för i år, Sebas-
tian Sundvik #88 från Kabböle. Efter 
några omkörningar om varandra drog 
Sebastian det längre strået och kom 
i mål på andra plats med Lars Johan 
hack i häl på tredje plats.

Följande deltävling kördes i Kabbö-
le. Vi hade inte öppnat motorn inför 
denna tävling, eftersom allt fungera-
de så bra i föregående tävling i Kitö. 
Det visade sig vara ett stort misstag. 
Vi fick vattenläckage i motorn genast 
efter starten. Juho Vanhanen gjorde 
sitt allt, men med en hostande Yama-
ha fick han snabbt inse hur Dan Lund-
mark, som denna gång körde båt #77, 
samt Sebastian Sundvik ”flög” förbi. 
Juho Vanhanen kämpade fint trots 
motorproblem och kom i mål på en 
tredje plats. Han hade samlat oss vik-
tiga poäng i cupen. Segern gick till Se-
bastian Sundvik, som hade rejäl fart på 
hemmabanan. Andra platsen gick till 
Dan Lundmark. Efter Kabböletävling-
en var ställningen i cupen jämn mellan 
oss och Sebastian Sundvik.

Den tredje deltävlingen skulle köras i 
Svartbäck under namnet Paven Race. 
Tävlingen blev inställd på grund av 
hårt väder, med en våghöjd på över en 
meter.

Swing Extreme Cup 2018 sista del-
tävlingen kördes i Sibbo vid Norrkul-
laholmen. Vår motor hade igen varit 
isär flera gånger dagarna innan. Ännu 
sista natten skruvades det flitigt med 
pannlampa i mörkret. Då sista tes-
tet klockan 1:30 på natten utfördes 
och motorn tog varv som den skulle, 
låg Juho Vanhanen hemma och sov, 
fundersam över om vi överhuvudta-
get kommer att delta, eller om vi blir 
tvungna att ställa upp med Juhos civi-
la Swing båt med standard Yamaha 50 
hästkrafter som motor. En nöjd föra-
re vaknade på morgonen till ett SMS, 
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Slutresultat Swing Extreme Cup 
2018:

1) #69 Juho Vanhanen - Swing/Ya-
maha 70 CE - 37p 
2) #88 Sebastian Sundvik - Swing/
Yamaha 70 CE - 37p
3) #77 Lundmark - Swing/Yamaha 70 
CE - 27p
4) #80 Göran Martin - Swing/Yama-
ha 70 CE - 22p
5) #14 Henrik Strand - Swing/Yama-
ha 70 CE - 15p
6) #10 Max Malmberg - Swing/Yama-
ha 70 CE - 8p
7) #11 Jouni Virkkunen - Swing/
Johnson Stinger 75 - 6p
8) #40 Max Wolontis - Swing/Yama-
ha 70 CE - 6p
9) #98 Mikael Sandström - Swing/
Yamaha 70 CE - 5p
10) #7 Christian Eklund - Swing/Ya-
maha 70 CE - 4p
11) #39 Patrik Martin - Swing/Yama-
ha 70 CE - 0p
12) #31 Casper Sundberg - Swing/
Johnson Stinger 75 – 0p

som berättade att allt är i sin ordning. 
Det rådde hård blåst vid Norrkulla-
holmen och det lastades tiotals kilon 
med extra vikter i båtarna. Den hårda 
blåsten ledde till att en förare skada-
des allvarligt i Marino Swing Cup del-
tävlingen, som hade sin start innan 
vår deltävling. Då Swing Extreme Cup 
starten gick tog Juho Vanhanen led-
ningen med Henrik Strand #14 hack 
i häl och Sebastian Sundvik  på tred-
je plats. Henrik Strand, som vunnit 
Swing Extreme Cupen de två senaste 
åren, hade nu fått motorn i skick ef-
ter Kitöloppet och körde med en grym 
fart i det hårda vädret. Vi stod nervösa 
och märkte hur vi tappade förspråget 
till #14. I sista kurvan före mål körde 
Henrik Strand förbi Juho Vanhanen, 
efter att de hade kolliderat i kurvan. 
Henrik Strand kom i mål en halv båt-
längd före Juho Vanhanen och Sebas-
tian Sundvik kom på en tredje plats. Vi 
hade nu jämna poäng med Sebastian 
Sundvik i Swing Extreme Cupen, då 
både han och Juho Vanhanen hade en 
första, andra och tredje placering. Ef-
ter lite kollande av våra regler kunde 
det konstateras att eftersom vi vann 
Kitöloppet, som hade flest deltagande, 
gick vi hem med Swing Extreme Cup 
segern 2018. Visst hade det varit en 
stor besvikelse om Sebastian Sundvik 
som nykomling hade vunnit Sibbobor-
na med en Sibbotillverkad båt genast 
första året.

Jag vill tacka alla i Fosi Racing Team 
för säsongen 2018, samt Dan och Dick 
Lundmark, som är våra dragande kraf-
ter bakom Swing Extreme Cup. 

På återseende 2019.

Marcus Rundlöf
Bilder: Tom Karlsson

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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Alexander Criborn - J 333 ´
Bakgrund
Jag heter Alexander Criborn och jag är 
21 år. Bor i Bromma i Stockholm men 
vistas väldigt mycket på vårt landstäl-
le i Grisslehamn vid Ålands hav.  När 
jag föddes var jag hela mitt första år på 
landstället nära vattnet och vågornas 
kluckande ljud. 
Mitt båtintresse började tidigt och jag 
var bara 1 år gammal när jag började 
åka båt med familjen. Det uppmärk-
sammades snart att jag ville göra mer 
än att bara åka med så då beslutade 
mamma och pappa att jag skulle få 
min egen båt. 
De började bygga på en catamaran till 
mig som var 4,60 lång med en John-
son 10 GT. 
När jag fyllde 6 år så åkte jag ut med 
den för första gången. Naturligtvis så 
var det inte lätt från början men jag 
lärde mig snabbt och jag hade pappa 
där bak som stöttade mig. Så smånin-
gom  blev 10 hk motorn uppgraderad 
till 15 hk och efter ytterligare något år 
köpte mina föräldrar en 30 hk John-
son och lyckan var total.

Introducerades till båtracing
När jag var 10 år fick jag frågan om jag 
ville testa på att köra ett rundbanerace. 
Jag fick låna en Fugitive av Sportbåts-
klubben och körde ett race i Waxholm. 
Det var väldigt kul och jag kom på en 
andra plats när dagens heat var över.
Det var som sagt jättekul men jag kän-

de ändå att offshore var min grej. 
För ca 4 år sedan köpte vi en begagnad 
Piraya 14 för att jag skulle kunna börja 
köra klassen V50, då mitt intresse för 
att köra båt bara växte och växte.
Till en början byggde vi bara ett nytt 
däck men medan tiden gick så justera-
des även skrovet en del. Den Pirayan 
körde jag med år 2016 och 2017 
Med den båten vann jag Roslagsloppet 
2017 i V60.
 
Nya båten EVO 15
Inför säsongen 2018 så ville jag ha en 
båt som var snabbare på toppfarten. 

Och jag är som jag är så jag ville inte ha 
någonting som redan fanns, och valde 
då att rita och bygga en helt egen båt - 
EVO 15.
 Resultatet blev väldigt lyckat då det 
var första säsongen med den här bå-
ten. Även fast jag inte hunnit lära mig 
helt hur den beter sig eller för den de-
len inte heller hittat den perfekta pro-
pellern ännu så placerade jag mig slut-
ligen som 3:a i SM serien.  
Jag har haft lite otur under säsongen 
då jag brutit några race men jag har 
också vunnit flera race och där jag 
kommit i mål har jag nästan alltid 
kommit på pallen.
Båten går mycket bättre än förväntat i 
grov sjö då den egentligen  byggdes för 
plattvattenrace. 
I Smögen på västkusten dag 2 t.ex. då 
det var som vågigast placerade jag mig 
på första platsen.

Nu är snart säsongen över och jag ser 
redan fram emot nästa. 
Kommer självklart att göra några fin-
justeringar på båten då det alltid finns 

saker man kan förbättra. Men jag 
kommer stanna kvar och köra klassen 
V60 i några år till då jag tycker att det 
är en av de roligaste klasserna att köra. 

Hur jag byggde båten

Jag valde att använda mig av ett däck 
som jag redan hade byggt en form till.
I formen plastade jag med vinylester 
och olika sorters glasfibervävar. 
Mellan lagren så la jag divinycell som 
distansmaterial enligt bilden ovan.   
 

När däcket var färdigt så placerade jag 
ut spanten och fixade kölsträckningen.
För att inte få onödig vikt så borrade 
och sågades det ut en massa lätthål. 
 

När ribbor och spant satt på plats så la 
jag på plywood. Jag använde mig av 6 
mm tjocka skivor.
 

När plywooden satt fast som den skul-
le så spacklades alla springor samt att 
jag borrade ett hål i nosen på båten för 
att kunna dra en lina igenom för att 
t.ex kunna lägga till vid en brygga.
 

När jag hade spacklat gliporna i ply-
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wooden så vad det dags att spackla upp 
några av listerna också.
Alla lister kunde inte spacklas upp i 
detta stadie då jag skulle lägga en glas-
fiberväv över skrovet.
 

I detta stadiet så har väven lagts på, 
lister har spacklats upp och grundfär-
gen har målats på. 
 

 

Nu har jag fixat finishen på skrovet och båten är klar och har nu blivit urtagen ur formen som däcket 
låg i. 

Alexander Criborn 

Nu har jag fixat finishen på skrovet och 
båten är klar och har nu blivit urtagen 
ur formen som däcket låg i.

Alexander Criborn
Bilder: Jesper Zander, Criborn

Päätös lähteä Ruotsissa Öregrundissä 
järjestettäviin MM kisoihin tehtiin jo 
syksyllä -17, silloin oli tarkoitus lähteä 
uudella veneellä. Ainakin omalta osal-
ta oli tarkoitus oikein panostaa kau-
teen -18 mutta toisin kävi. Suomessa 
ajettiin puolikas Kalkkirannan kisa, 
keskeytys johtui sähköviasta ja kun 
moottori ei ladannut niin akulla pääs-
tiin kolme kierrosta ennen kun sähköt 
loppui ja vene pysähtyi. Eipä nyt hir-
veästi kertynyt kokemusta siitä kisasta 
mutta oltiin kuitenkin mukana. 

MM kisoihin lähdettiin hyvissä ajoin 
ja oltiin Öregrundissä jo sunnuntai 
aamulla. Matkalla käytiin Norrtäljes-
sä Ruotsin potkurivelhon Mohellin 
pajalla.  Kisapäiviä oli tälle vuodelle 
tiistai, torstai ja lauantai, joten ky-
seessä oli reilun viikon mittainen ru-
peama.  Sunnuntai päivän ohjelmana 

oli ajaa pitkä reitti läpi ja käydä vähän 
katsomassa paikkoja. Kartat oli vielä 
tekemättä joten navigointi tehtiin jär-
jestäjien laatiman periaate merikoritn 
mukaan. Kaikki toimi ja saatiin reilu 
tunti lisää aikaa veneessä, mikä tupla-
si tämänkesän tuntilaskuria. Tuulen-
suunta oli kaakkoosta joten tietyissä 
paikossa oli jopa vähän pomppuista. 

Maanantain oli ilmoittautuminen kat-
sastus ja paraati kaupungilla. Oltiin 
hyvissä ajoin pakalla ja saatiin teltat 
ja muut tavarat järjestykseen. Katsas-
tuskin läpäistiin muutaman korjatun 
yksityiskohdan jälkeen, joten ei muu-
ta kun paraatia odottamaan. Illalla oli 
sitten navigoinnin esivalmistelujen 
ajankohta, henkilökohtaisesti tykkään 
navigoida periteisellä ”paperi” meri-
kortilla ja käyttää plotteria vain vara-
navoigointi välineenä. Ilta meni sitten 

karttoja piirtäen.

Tiistai päivä koitti ja viimeiset valmis-
telut ja tarkistukset tehtiin veneeseen. 
Keli oli melkein tyyni joten tiedossa 
oli huippunopeuskilpailu mikä ei ehkä 
ollut meidän vahvimpia alueita. Rata 
koostui kolmesta eri pituisesta kier-
roksesta mitä ajettiin tietyssä järjes-
tyksessä. Potkuriksi valittiin Norrtäl-
jestä hankittu 97 solmun potkuri, millä 
ei oltu ajettu aiemmin, mutta kun mui-
ta ei ollut niin lähdettiin sillä. Taktiik-
kana oli ajaa varmanpäälle ja saada 
tuntumaa missä mennään ja missä 
muut menevät.  Kärkipaikoille ei ollut 
asiaa mikä oli tiedossa jo ennen lähtöä 
joten tähtäimenä oli päästä tulosluet-
telon paremmalle puoliskolle. Alussa 
oltiin kahdeksantena mutta kisan ede-
tessä saavutettiin muutama sijoitus. 
Maalintulo sijoitus ensimmäisestä päi-

C-113 MM kisat sijoitus yli odotusten.
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västä viides. Nälkä kasvaa syödessä ja 
heräsi kysymys mitä jos veneeseen sai-
si vähän lisää vauhtia, noin 2 solmua 
huippunopeutta puuttui seuraavaan 
sijoitukseen. Minulla oli nyt ihan selvä 
ohjelma keskiviikoksi, saada 2 solmua 
lisää huippunopeutta.

Torstai ja toinen kisapäivä. Päivän 
rata Öregrundgrepenillä ajettava M 
muotoinen monikierros rata. Yleisön 
kannalta mielenkiintoinen rata koska 
rannasta pystyi seuraamaan koko ki-
saa. Sää sateinen ja melkein tyyntä. Jo 
lähtöalueelle mentäessä todettiin, että 
keskiviikon parannukset toimi ja vene 
oli kaksi solmua nopeampi. Taktiikka 
oli tälle päivälle ajaa varmanpäälle ja 
ottaa hyvän lähdön.  Lähtösuoralla 
C-25 Gustaf Lindén ja Cristina Co-
leman kaatoivat veneensä täydessä 
vauhdissa. Lyhyen radan ansiosta 
ehdittiin ajaa reilut puoli kierrosta 
ennen kun huomattiin että lähtöä oli 
keskeytetty. Kilpailun johto päätti uu-
sia lähtö. Volttausalueella mastervene 
näytti erilaisilla käsimerkeillä ensin 4 
sormea, mitä me tulkittiin, että ajetaan 
4 kierrosta. Kisaa oli alun perin tar-
koitus ajaa 5 kierrosta. Hetken päästä 
mastervene uudelle kierrokselle kaikil-
le veneille ja näytettiin 5 sormea, mikä 
oli todella hämmentävää.  Näin jälki-
käteen taisivat tarkoittaa että 5 mi-
nuuttia uusintalähtöön. Otettiin hyvä 
lähtö ja yhdessä vaiheessa oltiin jopa 
kolmantena, mutta muutaman lämpö-
hälytyksen kiusaamana loppusijoitus 
kuudes.

Lauantai oli sitten pitkä kisa jolloin 
ajettiin rosiksen pohjoinen osa. Erona 
niihin jotka osallistuvat roslagsloppet-

tiin meillä oli lähtö samasta kohtaa 
mitä edellisetkin päivät elikkä Öreg-
rundistä. Kisaa ajettiin yksi lyhyt kier-
ros kaupungin edustalla jonka jälkeen 
navigoitiin etelään. Kisa oli todella ta-
sainen ja meillä oli näkökontakti sekä 
edellä olevaan että takaa tulevaan ve-
neeseen. Loppuosuudella C-86 Groth 
Fyrö oli aivan kantapäässä kiinni ja 
voin sanoa että en ole kertaakaan jou-
tunut selittämään niin paljon missä 
toinen vene on kun yritettiin pitää ne 
takana. Maalintulo sijoitus neljäs.
Maalintulon jälkeen moottorimme si-
netöitiin jälkikatsastusta varten. Tä-
män pieniksi harmiksi siksi että Niclas 
oli myynyt veneen ILMAN moottoria 
ja tarkoitus oli luovuttaa veneen kisan 
jälkeen mutta nyt koneeseen ei saanut 
koskea, jolloin sitä ei voitu purkaa ve-
neestä. Pitkän odottelun jälkeen meil-
le ilmoitettiin että meidänkin kone 
pitää avata ja tarkistaa. Oli ilmennyt 
että C-45 veneessä oli ollut sääntöjen 
vastainen osa ja niitä hylättiin mikä 
tarkoitti sitä että oltiin ehdolla MM 

pronssiin. Nyt piti vaan kone saada 
tarkistettuu. Mercury 200 Optimax 
purkuhommat oli uusi tuttavuus sekä 
minulle että Niclakselle mutta loppu-
jen lopuksi saatiin kaikki purettuu ja 
kaikki oli niin kun piti. Minulle selvisi 
vasta kun katsastuspäällikkö tuli kät-
telee että oltiin voitettu MM pronssia. 
MM loppusijoitukset 1. C-101 2. C-60 
3. C-113 

Pitkä oli viikko ja myöhään lauantai 
yöllä saatiin vene purettu siihen kun-
toon että sitä voitiin luovuttaa sen 
uudelle omistajalle. Kerta kaikkiaan 
hyvin järjestetty kisatapahtuma, koko 
ajan oli tapahtumaa ja kisajärjestelyt-
kin oli huippuluokkaa. Olen taas koke-
muksia rikkaampi. Nähdään taas ensi-
kautena jossain merkeissä.

Joakim Blomqvist
Kuvat: Jesper Zander
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Tulokaskausi 2018 GT-30 luok-
ka.
Kausi alkoi heinäkuun alussa Kotkas-
sa, jossa ajettiin kauden ensimmäinen 
kisa. Aika-ajojen jälkeen lähtö paikak-
si varmistui toinen lähtöpaikka.
Kisa sujui odotettua paremmin ja 
maaliin Noel ajoi toisena ja kolmessa 
muussa lähdössä sijoitus oli myös toi-
nen.

Heinäkuun puolen välin jälkeen oli 
vuorossa seuraava ratakisa, joka ajet-
tiin Hirvensalmella, aika-ajojen jäl-
keen lähtöpaikaksi varmistui kolmas 
paikka.

Ensimmäinen lähtö ja sijoitus nousi 
yhden sijan ylöspäin, toisessa lähdös-
sä Noel siirtyi kärkeen ja ajoi maaliin 
voittajana, tämä oli kauden ainut kisa, 
jossa sarjaa johtava, joutui taipumaan 
ykköspaikastaan. Kolmas lähtö, jossa 
Noel jäi lähtötelineisiin hetkeksi, sii-
tä huolimatta ajo oli hyvä, maalissa 
Noelin sijoitus oli toinen sija.  Loppu-
tuloksena Hirvensalmelta sija kaksi.

Imatran kisa alkoi takkuisesti ja aika-
ajot meni säätöjen osalta penkinalle.
Punnituksessa sattui vahinko ja vene 
pääsi jostakin syystä putoamaan ja ve-
neen pohja sai pienehköt halkeamat, 
mutta päästiin jatkamaan kisaa, lop-
putulos oli neljäs sija.

Karjalohjalla kisaaminen jatkui ja 
aika-ajoista lähdettiin sijalta kuusi 
ensimmäiseen lähtöön ja heti nou-
su sijalle neljä, toisessa lähdössä taas 
nousu yhden pykälän ylöspäin näin ol-

# Team27 Noel Vänttinen

len maaliin kolmantena.

Kolmas lähtö ja kiihdytys ensimmäi-
selle kääntöpoijulle ja siinä vaiheessa 
oltiin toisena mutta seuraavalla poijul-
la meni pitkäksi.

Neljäs lähtö, paikalta kolme ja taas-
kin kiihdytys sijaan kaksi mutta toi-
nen kääntöpoiju meni hivenen pit-
käksi, taistelu Totin kanssa oli rajua 
vekkipoijulla, Noel huudatti yleisöä 
nostamalla Totin peräaallosta veneen 
ilmaan, mutta onneksi tultiin alas oi-
keinpäin ja vieläpä sijalle kolme, sijoi-
tus säilyi maaliin saakka kolmantena.
Lopputulos Karjalohjalta oli palkinto 
sija kolme.

Kauden viimeinen kisa ajettiin Hol-

lolassa jo vähän syksyisemmissä tun-
nelmissa syyskuun puolivälissä. Aika-
ajoissa Noel oli neljäs.

Messilässä oli taas kovaa taistelua ja 
neljän erän jälkeen Noel oli lopputu-
loksissa kolmas.

Kausi oli hyviä kokemuksia täynnä ja 
oppia tuli paljon.

Noel voitti luokassaan SM-pronssia.

Teksti ja kuvat: Team 27
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Kausi 2017, ensimmäinen kilpai-
lukausi

Lyhyesti kaudesta 2017, kun ei viime 
vuonna mitään kirjoitettu. Ajatus kil-
paveneilyn aloittamisesta oli ollut mie-
lessä jo pari vuotta. Keväällä 2017 pää-
tettiin, että tulevana kesänä aloitetaan. 
Olimme isän kanssa samaa mieltä 
siitä, että offshorea aletaan ajamaan. 
Mietimme eri luokkia ja päätimme 
aloittaa pienimmästä luokasta V60. 
Ensimmäinen kausi oli hyvä ja opet-
tavainen. Venettä kehitettiin paljon 
koko kauden ja tuli todella hyviä sijoi-
tuksia, mutta myös vastoinkäymisiä 
esim. kauden viimeisessä osakilpailus-
sa Imatralla Dalla Pieta muuttui sukel-
lusveneeksi täydessä vauhdissa, jonka 
jälkeen meidän perässä tullut kilpailija 
törmäsi meihin. Onneksi henkilöva-
hingoilta kuitenkin säästyttiin. Kaiken 
kaikkiaan kausi oli ensimmäiseksi kil-
pailukaudeksi onnistunut ja into lajia 
kohtaan kasvoi entisestään.

Kausi 2018

Haettiin vene keväällä talvisäilöstä ja 
oli taas aika ryhtyä hommiin. Merkit-
tävänä muutoksena kalustoon tuli uusi 
moottori. Vaihdoimme Mercuryn 50 

Mäkinen Racing
2-tahti moottorin uudempaan Mercu-
ryn 60 Formula Race moottoriin. Kun 
moottori oli vaihdettu oli kauden en-
simmäisen testin aika. Ensimmäisessä 
testissä huomattiin veneen käyttäy-
tyvän raskaamman 4-tahti moottorin 
kanssa eri tavalla niin kuin epäiltiin-
kin. Venettä kehitettiin niin paljon 
kuin kerettiin ennen kisakauden alkua 
Kalkkirannassa.

Kalkkirannan Kievari Offshore 
Race, 9.6.

Lähdimme aamulla kohti Kalkkirantaa 
ja näytti siltä, että luvassa on aurin-
koinen ja tyyni kilpailupäivä. Päivän 
mittaan keli pysyi samanlaisena ja oh-
jaajakokouksen jälkeen laitettiin vene 
valmiiksi ja valmistauduttiin kisaan. 
Startissa otimme suoraan kärkipaikan 
ja olimme selvässä johdossa koko ki-
san ja ajoimme voittoon!

XLVII Ruotsinsalmen ajot, 28.7.

Kotkassa ajettiin kauden toinen SM-
osakilpailu. Näytti siltä, että luvassa 
olisi keliä. Kisapaikalle saavuttuam-
me seurasimme tilannetta ja tuuli oli 
yltymään päin. Teimme kuitenkin 
loppujen lopuksi turhan optimistisen 

potkuri valinnan keliin nähden. Kisa 
oli alkamassa ja keliä oli jonkin verran. 
Lähtö alkoi ja jäimme vähän huonoon 
paikkaan ja jouduimme vielä sump-
puun joten jäätiin vähän rivin takapuo-
lelle. Startti meni siis todella huonosti 
ja jäätiin vielä pahaan ristiaallokkoon. 
Lähdettiin sitten parantamaan sijoi-
tusta. Lähtösuoralla noustiin 4. sijalle 
ja ensimmäisen RT:n jälkeen 3. sijalle. 
Lähdettiin jahtaamaan kärkikaksik-
koa, mutta he olivat kuitenkin saaneet 
pitkän etumatkan ja huomattiin, että 
meillä oli aivan liian iso potkuri. Pot-
kurin lavat taipuivat vielä kisan aikana 
merkittävästi, mikä huononsi vauhtia 
entisestään. Vähän aikaa yritettiin ot-
taa kärkikaksikkoa kiinni, mutta huo-
mattiin ettei vauhti riitä niin päätettiin 
ottaa varman päälle ja pisteet 3. sijas-
ta kun takanakaan ei ketään näkynyt. 
Ajettiin 3. maaliin ja varmistettiin pis-
teet.  

Nynäs Offshore Race, 17.-18.8.

Päätimme tänä vuonna osallistua V60 
luokan PM-kisoihin. Kisat ajettiin tänä 
vuonna Ruotsin Nynäshamnissa. Saa-
vuimme kisapaikalle torstai iltana. 
Perjantai aamuna lähdimme testaa-
maan venettä ja ajamaan rata tutuksi. 
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Uloimmalla kääntöpoijulla oli todella 
kova keli ja tajuttiin ettei meillä löydy 
edes tallista tarpeeksi pientä potku-
ria sellaiseen keliin. Aloittelijan moka 
kävi siinä. Kisa lähestyi ja laitettiin 
paras mahdollinen potkuri alle. Ohjaa-
jakokouksessa reittiä lyhennettiin ja 
kierrosmäärää vähennettiin kovan ke-
lin takia. Sitten kisa alkoi ja oltiin siinä 
jossain puolivälin paikkeilla sijoituk-
sissa. Vaikka siirsimme painoja eteen-
päin ennen kisaa niin vene hyppi koko 
ajan ihan pystyyn ja vauhtihan siinä 
kärsi. Todettiin vain, että tänä kesänä 
tullut keskityttyä turhan vähän veneen 
keliominaisuuksiin. Ajettiin niin kovaa 
kuin päästiin ja maaliin tultiin kuu-
dentena. Lauantaina oli toinen kilpai-
lupäivä ja vaikutti siltä, että keli ei olisi 
lähellekään yhtä kova kuin perjantai-
na. Siirsimme painoja tästä syystä vä-
hän taakse päin. Ohjaajakokouksessa 
määrättiin normaali reitti ja täydet 10 
kierrosta. Kisa alkoi ja tuuli yltyi koko 
ajan. Tuuli alkoi nostaa reipasta aal-
lokkoa, joka oli terävämpää kuin per-
jantaina. Huomattiin, että painojen 
siirtäminen oli virhe. Vene oli entistä 
levottomampi ja loppua kohden aal-
lokko oli yhtä isoa kuin perjantaina. 
Ajoin niin kovaa kuin pystyin, mutta 

pystyyn hyppiminen vei liikaa vauh-
tia. Tultiin lopulta maaliin viidentenä. 
Pari venettä ei ajanut PM-arvosta, joka 
nosti meidän pisteitä. Jälkikatsastuk-
sen jälkeen lopputulos oli PM-hopeaa!

Saimaa Race, 8.-9.9.

Matkaan lähdettiin perjantaina ilta-
päivällä ja saavuttiin Imatralle alku-
illasta. Perjantai iltana käytiin vielä 
ajamassa reitti läpi. Lauantai aamuna 
käytiin ajamassa vielä pari testiä en-
nen kilpailua. Keli oli aika tyyni. Ulko-
osuudella oli pientä aallokkoa. Kisa oli 
alkamassa ja saimme ihan hyvän star-
tin. Olimme toisena ja ohitimme pian 
J-161. Hetken päästä J-55 tuli hetkeksi 
ohi, mutta saimme kärkipaikan nope-
asti takaisin. Vähän aikaa johdimme 
pienellä erolla muita kunnes noin puo-
lessa välissä kisaa J-51 saavutti meidät 
ja kisan loppu puolisko olikin todella 
kovaa vääntöä johtopaikasta rinta rin-
nan loppuun asti. Me kuitenkin voi-
timme tiukan kamppailun ja ylitimme 
maaliviivan ensimmäisenä. Sunnun-
taina ajettiin toinen kilpailu, joka oli 
vuoden viimeinen SM-osakilpailu. Keli 
oli aika samaa luokkaa kuin lauantai-
na. Saimme hyvän startin ja pääsim-

me kärkeen. Koko kisa ajettiin johto-
asemassa pienellä erolla seuraaviin ja 
voitto myös sunnuntain kisasta ja sa-
malla varmistui Suomen mestaruus!!

Kiitos kaikille meitä tukeneille ja hen-
gessä mukana olleille!!

Teksti: Aleksi & Jyrki Mäkinen
Kuvat: Jesper Zander
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Menneet ajat Esittelyvuorossa Anders Forsström

Anders Forsström kuuluu suomalai-
sen kilpaveneurheilun huippunimiin. 
Hän on kilpauransa aikana voittanut 
kilpailuja enemmän kun moni muu 
kilpakuski. Hänellä on voittolistal-
la useita Maailman-, Euroopan- ja 
Suomenmestaruuksia. Kilpailemisen 
lisäksi hän on myös rakentanut kilpa-
veneitä omaan käyttöön. Hän on syn-
tynyt vuonna 1966 Svartbäckin kyläs-
sä Porvoon Maalaiskunnassa. Hän on 
ammatiltaan kirvesmies ja suorittanut 
loppututkinnan Östra Nylands Yrkess-
kolanin rakennuslinjalla. Hän liittyi 
venekerhoon Guarana Motorsällskap 
jo vuonna 1985 jolloin hän oli 19 vuo-
tias ja hän on edelleen kerhon jäsen. 
Hänen kilpauransa oli vuosina 1985 – 
2008. 
Hän on kilpaillut monessa eri luokassa 
mutta suurimmat voitot tuli luokassa 
S850. Hänen ensimmäinen arvokisa-
mitalli tuli vuonna 1989 luokassa S550 
jolloin hän voitti EM kultaa Tanskas-
sa. Hänellä on myös Suomenmesta-
ruuksia, vuonna 1985 luokassa S550 ja 
vuonna 2000 luokassa S850.

Maailmanmestaruuskilpailut

Hän on kolme kertaa voittanut maail-
manmestaruuden luokassa S850. Voi-
tot tuli vuosina 1999, 2000 ja 2002. 
Hän kilpaili silloin italialaisella Gar-

dini veneellä. Saavutus on ainutlaatui-
nen kun voittoja tuli peräti 3. Tämän 
lisäksi hänellä on pronssia vuonna 
2001 luokassa S850.

Euroopanmestaruuskilpailut

Hopeaa vuonna 1989 Tanskassa luo-
kassa S550. Kultaa vuonna 2003 
Aluksnessa Liettuassa luokassa S850.

Hän on myös voittanut PM hope-
aa luokassa S850 vuonna 1999. Yllä 
mainittujen kilpailujen lisäksi hän on 
voittanut myös muita kilpailuja ja tie-
tenkin useita SM-osakilpailuja. Eräs 
kilpailu jonka hän muistaa hyvin oli 
osallistuminen President Cup kilpai-
luun Arabiemiraateissa vuonna 2008 
luokassa F2000. 

Hän muistaa myös hyvin MM kilpai-
lun Le Havressa Ranskassa vuonna 
2000, luokassa S850. Moottori ei 
lähtenyt heti käyntiin lähdössä. Hän 
oli alussa viimeisenä mutta nousi kol-
mannellatoista kierroksella kärkeen. 
Radalla ajettiin 20 kierrosta. Hän tuli 
voittajana maaliin ja voitti maailman-

Anders Forsströmin venekunta vuonna 2000 Hirvensalmella. Takarivi vasem-
malta Rasmus Lindqvist, Tom Lindström, Kenneth Ståhl, Kristian Forsström, 
Jocke Brunila.
Eturivi vasemmalta Marko Ojanen, Jokke Eklund, Anders Forsström, Kalle Sö-
derström. Poissaolevana Niklas Sundberg.

Forsström veneensä edessä S850 vuonna 1999 Pellingin venekilpailussa.
16 KILPAVENEILY



Fosi vastaanottaa Moottoriveneliiton 
kiertopalkinnon vuonna 1999 ollen lii-
ton paras venekilpailija sinä vuonna. 
Hänet valittiin myös samana vuonna 
Sipoon kunnan parhaaksi urheilijak-
si.

mestaruuden.
Hän on kilpauransa aikana ottanut 
osaa kilpailuihin monessa maassa. 
Näistä maista mainittakoon: Ruotsi, 
Tanska, Norja, Viro, Liettua, Ranska, 
Englanti sekä Arabiemiraatit.

Hän on myös rakentanut omaan käyt-
töön useita veneitä kuten veneet seu-
raaviin luokkiin: S550, S850 sekä 
F2000.

Forsström on myös valittu vuonna 
1999 Moottoriveneliiton parhaaksi kil-
paveneilijäksi.
Sipoon kunta valitsi hänet myös vuon-
na 1999 kunnan parhaaksi urheilijaksi.

Lehdistö on vuosien aikana kirjoitta-
nut paljon Anders Forsströmistä. Jat-
kossa lainauksia lehdistä. 
Erään Pellingin SM-osakilpailun jäl-
keen Uusimaa kirjoitti.

” Guarana Motorsällskapettia edus-
tava Anders Forsström näytti vii-
konvaihteessa Pellingissä, että hän 
on ehdottomasti Suomen nopein 
ratavenekuljettaja S850 luokassa. 
Forsström otti Guarana Boat Race-
kilpailussa neljä erävoittoa ja jatkaa 
kahden osakilpailun jälkeen maksi-
mipistein luokkansa kärjessä. Mitään 
ongelmia ei ollut. Vene kulki koko 
ajan erinomaisesti kommentoi tyyty-
väinen Forsström ”

Maailmanmestari vuonna 1999 luokassa S850 Jyväskylässä.

Yle Urheilu kirjoittaa Googlessa 
15.8.1999 seuraavaa.

” Sipoolainen Anders Forsström ajoi 
sunnuntaina ratamoottoriveneiden 
S850-luokan maailmanmestariksi 
Jyväskylässä. Myös Formula 4-tun-
netussa sarjassa ajettiin viikonlopun 
aikana neljä erää, kaksi lauantaina ja 
kaksi sunnuntaina. Forsströmin maa-
ilmanmestaruus ratkesi vasta sun-
nuntaina neljännen erän uusinnassa. 
Forsström voitti uusintaerän ja sine-
töi sillä kultamitallinsa ”.

Timo Pasanen Uusimaassa kirjoittaa 
11.6.2002 seuraavaa.

” Anders Forsström palasi Pellingissä 
rataveneilyn S850 sarjaan ja vei SM-
pisteet Sipooseen. Kilpailu olikin vah-
va sipoolaisten mittelö sillä ensimmäi-
sen osakilpailun jälkeen sipoolaisilla 
on hallussaan neljä ensimmäistä si-
jaa. SM johdossa on Forsström, toi-
sena samoin pistein Roger Lönnberg, 
kolmantena Jocke Brunila ja neljänte-
nä Olle Martin. Lauantaina kahdessa 
ensimmäisessä erässä ”Fosi” oli yli-
voimainen ja näytti hallitsevan myös 
kotimaan vesiä ”.

Anders Forsström asuu tällä hetkellä 
Sipoossa. Kohta tulee muutto Spjut-
sundiin sillä hän rakentaa siellä itsel-
leen omakotitalon. Talo valmistuu ensi 

vuonna. Hänellä on oma rakennusfir-
ma jonka nimi on Firma Fosi. Hän ra-
kentaa omakotitaloja, tekee korjauk-
sia ja asentaa myös laitureita. Hänen 
harrastuksiin kuluu mm. pienriista- 
hirvi- ja peurametsästys. Hänellä on 
myös metsästyskoira Suomen ajokoi-
ra. Muita harrastuksia on veneily ja 
moottoreiden trimmauksia Swing Cup 
veneissä.

21.7.2018. Olli Lampinen

Kuvat: Fosi arkisto
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SVV ja UV-luokat, suomalaisen kilpave-
neilyn pelastus?
Suomen Vauhtiveneilijät Ry (SVV) 
sai alkunsa syksylllä 2016, kun kym-
menisen vauhtiveneistä innostunutta 
ihmistä tapasivat. Osalla yhdistyksen 
perustajista oli takanaan kilpaveneilyä 
vuosien takaa, osa kilpaili aktiivisesti 
ja osa nautti muuten vaan vauhdik-
kaista veneistä. Toisin sanoen meitä 
oli kaluston ja kuljettajien puolesta lai-
dasta laitaan, mutta kaikilla oli kuiten-
kin yhteinen halu saada suomalainen 
vauhtiveneily takaisin menneeseen 
loistoonsa. Tästä innostuneina loimme 
offshoreen ”uuden” Urheiluvene luo-
kan, jossa veneet jakautuvat kolmeen 
eri alaluokkaan moottorin tehon mu-

kaan. Enemmän UV-luokan säännöis-
tä voi lukea SVV:n nettisivuilta.

Ensimmäisenä varsinaisena toiminta-
vuotena järjestimme vapaamuotoisen 
”offshore kyläkisan” Helsingissä yh-
teistyössä Hernesaarenrannan kanssa.  

Tämän lisäksi järjestimme 
yhteisiä eskaadereita pa-
rikin kappaletta. Kaiken 
kaikkiaan ensimmäinen 
varsinainen toimintavuosi meni pää-
asiallisesti kontaktien ja yhteistyöku-
vioiden järjestelyissä. Viranomaisten 
ja virastojen kanssa teemmekin jat-
kuvasti suhteellisen läheistä yhteis-
työtä vauhtiveneilyn hyväksi. Näiden 
kaikkien muiden toimintojen ohella 
väänsimme ja käänsimme UV-luokan 
sääntöjä ja loppuvuodesta saimmekin 
ne hyväsytettyä.

Vuosi 2018 alkoi uudistetulla jämä-

källä hallituksella ja uusilla suunnitel-
milla. Keväällä järjestettiin ilmeisesti 
ensimmäistä kertaa offshore-kilpailu-
harjoitukset. Päivän aiheina oli hie-
man sääntöjen läpi käymistä, mit-
takirjojen tekoa ja kaiken kruunasi 
lähtöharjoitus. Paikalla oli myös puu-

hajäsenien järjestä-
mä puffet makkaroi-
neen, sämpylöineen 
ja muine tarpeineen 

sekä arpajaiset, joissa lähes jokaisella 
arvalla voitti. Harjoitus oli jäsenille il-
mainen ja muilta perittiin osallistumi-
sesta nimellinen 10 € maksu. 

Kilpailukausi 2018 alkoi Kalkkiran-
nan osakilpailulla, johon osallistui 
TA-luokassa kolme venekuntaa ja TC-
luokassa neljä venekuntaa. Keli oli 
Kalkkirannassa poikkeuksellisen tyyni 
ja aurinkoinen, kuten koko kulunut 
kesäkin. SVV:tä edusti Kalkkirannassa 
V60-luokassa menestyksekkäästi isä ja 
poika Mäkinen, eli emme edusta pel-
kästään UV-luokan kilpailijoita. 

Kilpailujen välissä oli harjoittelun sekä 
rentoutumisen vuoro ja lähes kaikki 
UV-luokkaan osallistuneet venekun-
nat suuntasivat Lappeenrantaan, osal-
listuakseen Suur-Saimaan ajoja kun-
nioittavaan Muistojen Suur-Saimaan 
ajoihin. MSSA on jo useita vuosia ollut 
suurin vauhtiveneilytapahtuma Suo-
messa kooten yhteen vuosittain lähes 
sata venekuntaa. Samalla MSSA on 
loistava paikka harjoitella navigointia 
ja ajamista vapaamuotoisesti hyvässä 
hengessä.

Ruotsinsalmen ajoihin Kotkaan koko 
UV-luokka matkusti yhdessä. Matka 
sujui hyvin ja yhdessä reissaaminen 
lisää yhteishenkeä sekä sitoo porukkaa 
yhtenäisemmäksi. Kotkassa oli UV-
luokassa samat edustajat kuin Kalk-
kirannassa ja V60-luokassa SVV:tä 
edusti jälleen Mäkiset. Ilmeisesti na-
vigaattorit olivat unessa Kotkan kilpai-
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lussa tai eivät keskittyneet kilpailuun, 
koska useimmat venekunnat kiersivät 
saman RT:n väärin. Tämän seurauk-
sena lopulliset sijoitukset muuttuivat 
melkoisesti ja tätä kirjoittaessa on 
vielä epäselvää miten pistejako Ruot-
sinsalmen ajojen osalta meni. Vaikka 
kilpailunjärjestäjä epäilikin TA-luokan 
veneiden kestävyyttä, niin kaikki ve-
neet selvisivät  ilman vaurioita kohtuu 
rankasta kelistä huolimatta.

Kaksi viimeistä osakilpailua käytiin 
Imatralla  Saimaan vesillä. Perjantai-
na paikalle saapuessa ukkonen jylisi 

komeasti ja toivotti meidät lämpimäs-
ti tervetulleeksi vieraanvaraiseen ja 
ystävälliseen Karjalaan. Keli selkeni 
iltaa kohti ja innokkaimmat pääsivät 
testaamaan veneitään komeassa lop-
pukesän kelissä. Lauantaina keli oli 
mitä parhain offshore-kilpailua aja-
tellen. Aaltoa muodostui sen verran, 
että ajaminen tuntui ajamiselta, mutta 
kuitenkaan ei päässyt tulemaan vaara-
tilanteita. Kauniin sään innoittamana 
myös kilpailijat olivat hyvällä tuulella, 
tai sitten kilpailijoiden hyvä fiilis johtui 
järjestäjien lämpimästä vastaanotosta. 
Sunnuntaina ajeltiin turhan rauhalli-

sessa kelissä, mutta fiilis oli silti yhtä 
korkealla kuin edellisenä päivänä.
Tälle vuodelle on jäljellä vielä pientä 
ohjelmaa vauhtiveneilijöille ja sitten 
alkaakin jo seuraavan kauden suunnit-
telu.

Lisää meistä voi lukea nettisivultam-
me www.suomenvauhtiveneilijat.fi tai 
seurata tekemisiämme Facebook ryh-
mämme kautta. 

Kuvat: Dick Lundmark, Jaije, Eero 
Scherman

SINUN 4WD SPESIALISTI
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A-65 – Ensimmäinen kausi 3A-luokassa
Syksyllä 2017 heräsi muutaman tiimin 
kesken ajatus lähteä ajamaan 3A luok-
kaa kaudella 2018. Vuodenvaihteen 
tienoilla oli meidän osalta markkinat 
kartoitettu ja tehtiin päätös hankkia 
Ruotsista Rasmus Hamrenin kirkkaan 
keltainen Hotshot, jolla oli menestys-

taustaa kansainvälisistä kilpailuista. 
Vene ei ollut luokan nopeimpia, mutta 
se oli hyvin rakennettu ja hyvä kovassa 
kelissä. Se oli myös kapeaksi veneeksi 
vakaa ja helppo ajaa. Kauden päätavoit-
teeksi asetettiin EM-kilpailut Smöge-
nissä Ruotsissa ja sinne haettiin vauh-
tia esittelemällä Hotshot venemessuilla 
2018.

Niin kuin useimmille venekunnille, niin 
meillekin tuli Kalkkirannan kisat vähän 
turhan aikaisin. Moottori oli hädin tus-
kin sisäänajettu, mutta vauhtia ja erityi-
sesti ajettavuutta, löytyi sen verran, että 
saimme hyvän startin kauteen ja uran 
ensimmäisen osakilpailuvoiton. Myös 
pari muuta venekuntaa lähti mukaan 
3A:han ja saimme luokalle SM-arvon. 
Luokan muita pioneereja ovat Esa Han-
nula ja Jani Leskinen Kotkasta ja Por-
voolaiset Kasper ja Filippa Partanen.

Kalkkirannan jälkeen oli vuorossa Smö-
gen, jossa ajettiin 3A, 3B, 3X ja 3C luok-
kien EM-kilpailut. Olimme yrittäneet 
valmistautua henkisesti Pohjanmeren 
aaltoihin, mutta silti ensimmäisen tes-
tilenkin jälkeen oltiin aika hiljaisia poi-
kia. Onneksi menimme kisapaikalle päi-
vää aikaisemmin ottamaan tuntumaa 
paikallisiin olosuhteisiin. Meitä ”hie-
man” kokeneemmat ja menestyneem-
mät 3C-luokan Marcus Johnsson ja 

Jussi Myllymäksi olivat olleet jo use-
amman päivän Smögenissä, kun me 
löysimme tiemme perille. Ensimmäi-
siin testeihin lähdettiin Marcuksen ja 
Jussin perään. Hetken päästä ihmet-
telimme, että mihin Marcus ja Jussi 
hävisivät, kun he yht’äkkiä nousivat 

aallon harjalle... Aallon korkeus oli 
noin 1,5m ja tuuli melko navakkaa. 
Kiersimme molempien päivien suun-
nitellut kilpailureitit kertaalleen läpi 
hissukseen aalloissa luovien ja miet-
tien, mikäköhän olisi hyvä tekosyy 
lähteä maitojunalla kotiin.

No, eihän sitä projektia voinut kes-
ken jättää ja nöyrinä lähdimme haas-
tamaan vahvaa ruotsalaisrintamaa. 
Norjalaisten kärkitiimit olivat rikko-
neet veneensä kauden aikaisemmissa 
kisoissa, eivätkä he päässeet mukaan. 
Aikaisemmin vahvat englantilaiset 
olivat tauolla kilpailjoiden ja liiton 
välisten erimielisyyksien takia. Mu-
kana oli poisjääntien takia viisi vene-
kuntaa.

Perjantaina lähdettiin EM-taistoon 
A- ja B-luokat ensin ja C- ja X-luo-
kat heti perään. Olimme laskeneet 
veneen veteen hyvissä ajoin ja kaik-
ki piti olla valmista, kun vajaa puoli 
tuntia ennen lähtöä mentiin veneelle 
ja piti lähteä hissukseen lillumaan 
volttausalueelle. Juuri kun Late oli 
irroittamassa köysiä ja piti käynnis-
tää moottori, niin tuli oikosulku... 
missä veneen avaimet!? Ei muuta 
kuin juoksuksi takaisin varikolle tar-
kistamaan tilanne, mutta eihän ne 
tietenkään siellä olleet. Late jo virit-

teli ajatuksia, että miten kone saadaan 
käyntiin ilman avaimia, kunnes jo 
lievästi dementoitunut vanhus keksi, 
että nehän on piru siinä pussissa mi-
hin piilotettiin webtrackingpuhelin. 
Tulipahan otettua kunnon lämmittely, 
niin että hiki lensi. Melkoisen kuumaa 
puuhaa toi lenkkeily, kun märkäpuku 
ja haalari päällä vetää heinäkuun hel-
teellä...

Volttausalueella oli melkoinen my-
räkkä ja vettä lensi naamalle ja ve-
neeseen melkoisen reippaasti. Me 
jäimme lähdössä vähän turhan kauas 
tarkkailemaan tilannetta. Meinattiin, 
että antaa hätäisempien vetää ympä-
ri ensimmäisistä isoista mainingeista 
tai että ainakin nähdään missä kohtaa 
mainingit alkavat. Lähdöstä selvittiin 
ja ensimmäinen kierros tunnusteltiin 
keliä ja vauhtia. Kuskin näkyvyys oli 
todella huono, kun visiiri oli huurtees-
sa sisältä ja ulkoa pienen ylimääräisen 
lenkkeilyn takia. Oli siis pieni pakko 
ajaa visiiri auki. Toisella kierroksel-
la rytmi rupesi löytymään ja päästiin 
parin Torsell-Asplund A-81 veneen 
ohi. Johan Torsell on 3A-luokan EM-
voittaja muutaman vuoden takaa. 
Billman-Rindar parin A-85 oli jo aika 
lähellä, kun me vedimme myötäaallos-
sa kunnon sukelluksen. Pasmat meni 
hetkeksi täysin sekaisin. Minulla oli 
visiiri ylhäällä ja suu auki. Nielaisin 
varmaan kolme litaa merivettä ja lo-
put kymmenen litraa hulahti kypärän 
kautta haalarin kaula-aukosta sisään. 
Tätä varten on hyvä pitää märkäpuku 
päällä. Late naureskeli takana, että 
hetken aikaa kuului vain pulipuli, kun 
syljeskelin suolavettä. Sen jälkeen oli 
näkyvyys hetken aikaa nolla ja A-85 
pääsi karkuun.

Tästä eteenpäin ajaminen oli hieman 
haasteellista, kun visiiri piti yrittää pi-
tää ylhäällä, että olisi nähnyt jotain ja 
samalla ilmavirta painoi visiiriä kuin 
spoileria ja niskalihakset olivat mel-
koisella koetuksella. Ja kun oltiin hör-
pätty kunnolla vettä veneeseen alkoi 
meille niin tuttu ”Water in the fuel” 
piipitys. No, tiedettiin että se johtuu 
vain kostuneesta bensatankin antu-
rista, mutta se sotki kaikki mittarit, 
myös plotterin, niin ettei niistä saanut 
mitään tolkkua, eikä kädet riittäneet 
kuittaamaan virhettä mittarista. To-
sin tuollaisessa kelissä jos missä aje-
taan perstuntumalla. Ei paljon ehtinyt 
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mittareita katsella, vaikka niistä jotain 
olisi nähnytkin. Eikä ongelmat vie-
lä tähän loppuneet, kun italialaisten, 
sinällään hienojen, offshorekypärien 
elektroniikka ei tykännyt yhtään ve-
destä, vaan tästä eteenpäin oli pitkiä 
pätkiä, kun kuunneltiin korvia huu-
maavaa vinkunaa.

Pienistä teknisistä haasteista huoli-
matta vene kulki ihan älyttömän hy-
vin. Vasta-aaltoon ajettaessa vedettiin 
koko 200 litrainen keulan vesitankki 
täyteen ja painettiin lappu lattiaan. 
Myötäaalto-osuuksilla tankki tyhjen-
nettiin ja matka jatkui huimilla hypyil-
lä koneen huutaessa ilmalentojen ai-
kana. A-85 ei päässyt meiltä karkuun 
edes nopeammilla osuuksilla ja ulkona 
saimme aina heitä hieman kiinni. Vii-
meisellä kierroksella pääsimme ulos 
avomerelle lähdettäessä poikien pee-
siin ja sitten ohi. Seuraavan muuta-
man mailin aikana saimme vedettyä 
jopa hieman kaulaa poikiin, kunnes 
helskutin italialainen vinkuna alkoi 
taas, kommunikaatio katkesi ja vedet-
tiin yhden käännöksen jälkeinen pät-
kä ihan persiilleen ja hyvä ettei ajettu 
suoraan matalikolle. Huomattiin kan-
tapään kautta, että tien aukominen on 
ihan pirun paljon haasteellisempaa, 
kuin toisen peesissä ajaminen. A-85 
kiitti ja veti ohi. Saatiin kuitenkin kier-
roksen lopussa vielä raivo päälle ja lo-
pussa nostin riskillä hissiä ja trimmiä 
ylös ja painettiin kaasu pohjaan, mutta 
matka loppui kesken. 1h 11 min ajon 
jälkeen oltiin maalissa kaksi sekuntia 
perässä.

Kokonaisuutena kisa oli meiltä 9 suo-
ritus. Varmaan sitä sattui ja tapahtui 
myös muille kilpailijoille, eikä kaikki 
askelmerkit osuneet kohdalleen, mut-
ta meille jäi kyllä jossiteltavaa omien 
tötöilyjen takia. 

Kisan jälkeen veneet ja miehistö pun-
nittiin sääntökirjan mukaan. Olimme 
ottaneet varmuuden vuoksi täyden 
tankin bensaa matkaan. Reilu puoli 
tankkia meni ja punnituksessa meidän 
kisapaino oli yhteensä 836kg, vaivaiset 
136kg yli luokan minimipainorajan. 
Smögenin kelissä painosta oli enem-
mänkin hyötyä, mutta hieman kyllä 
mietitytti miten veneeseen saataisiin 
vauhtia tyynen kelin kisoissa. Sitten 
oli edessä vielä tekninen katsastus. En-
sin tarkastettiin katsastuksessa lakalla 
merkatut moottorin osat, ettemme ol-
leet vaihtaneet osia ja myös bensanäy-
te piti antaa. Meillä ei ollut ihan puh-

dasta 95 bensaa, kun tankin pohjalle 
oli jäänyt 10-15 litraa kotimaista 98:ia. 
Päästiin kuitenkin rimaa hipoen läpi 
tästä seulasta.

Lauantain toisessa lähdössä Smöge-
nissä tuuli navakasti ja merellä oli 
myrsky. Alunperin lauantaina piti ajaa 
kahta eri reittiä, yhteensä 50,1 mpk. 
Heti aamusta kilpailunjohto oli kui-
tenkin päättänyt lyhentää reittiä, niin 
että pisimmälle ulos menevät kääntö-
pisteet oli poistettu reitistä. Me val-
mistauduimme kilpailuun tämän tie-
don varassa ja tankkasimme 25 litraa 
vähemmän bensaa kuin perjantaina. 
Ohjaajakokouksessa tilanne oli kuiten-
kin taas muuttunut ja meille kerrottiin, 
että ajetaankin entisestään lyhennetty 
myrskyreitti vain 18 mpk, kuusi 3 mpk 
kierrosta.
Meillä oli lyhyeen ratakisaan aivan lii-
kaa bensaa tankissa, mutta ajateltiin, 
että keli oli sen verran kova, ettei se 
haittaisi niin paljoa. Jo valmistautu-
misessa päätettiin, että pidetään 200 

litran keulatankki koko ajan täynnä 
ja keskitytään pitämään yllä hyvää 
keskinopeutta. Tavoitteena oli kuitata 
perjantain niukka tappio Bilman-Rin-
darin A-85:lle. Avuliaat ruotsalaiset 
kertoivat meille kisan jälkeen niksit 
kypäräpuhelimien vinkunan estämi-
seksi, joten siltä osin tilanne oli pa-
remmin hallinnassa.

Siirtyminen volttausalueelle oli taas 
hieman haasteellista, kun satama-
alueen 5 solmun nopeusrajoituksen 
takia piti ajaa tyhjäkäynnillä hirveässä 
tuulessä isojen matkaveneiden seas-
sa. Aallot löivät veneen yli ja olimme 
hetkessä aivan märkiä.  Volttausalue 
oli siirretty sisälle hieman suojaisam-

paan paikkaan. Ahdasta oli, kun ve-
neitä oli meidän lähdössä mukana 24. 
Oman luokan veneistä näki, että läh-
dön merkitys lyhyessä ratakisassa on 
tärkeä, kun kaikki kärkkyivät lähtöä 
yhdessä rintamassa. Päätimme ottaa 
heti plaaniin noston jälkeen keulatan-
kin täyteen, että selvitään lähtösuoran 
aallokosta. Vihreän lipun noustessa 
olimme A-85 ja A-81 rinnalla. Lähtö-
kiihdytyksessä jäimme hieman jälkeen 
ja kaverit sulkivat meidän ajolinjan, 
joten jouduttiin vähän himmaamaan 
ja nieleskelemään merivettä kaverei-
den peräsuihkussa.

Lähtösuoran päässä aallokko hieman 
hellitti ja saimme lisää vauhtia. En-
simmäisellä kääntöpoijulla A-85 veti 
mutkan vähän pitkäksi, kun porras-
pohjavene ei käänny kovin nopeasti. 
Meillä taas vene kääntyi yllättävän 
sujuvasti ja vauhti pysyi yllä, joten 
pääsimme kuittaamaan A-85:n ohi 
heti ensimmäisellä poijulla sisäkautta. 
Tässä vaiheessa A-81:llä kulki hyvin 

ja kun edessä ja sivuilla oli niin paljon 
3B-luokan veneitä, niin päätettiin py-
syä vain peesissä. Takasuoran alussa 
pomputus oli melkoista. Puolen välin 
jälkeen aalto kääntyi sivumainingiksi, 
jossa oli hyvä ja hauska ajaa ”laaksos-
sa” mainingin mukana. Sitten tiukka 
90 mutka vasempaan ja kohti kierrok-
sen päätöspoijua. Saatiin hyvä vauhti 
päälle ja oltiin poijulla aivan A-81:n 
perässä.  Taas päästiin yrittämään si-
säkautta ohi ja kun meillä vene pysyi 
paremmin vauhdissa päästiin kiih-
dyttämään A-81 ohi. Tästä eteenpäin 
ajettiin vain omaa kisaa. A-85 ja A-81 
jäivät, eikä Modin-Janssonin A-82 ol-
lut näköpiirissä edessä. Ainoa murhe 
oli keulatankki, joka tyhjentyi välillä 
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itsekseen. Lähtösuoran vasta-aallossa 
vedettiin tankki täyteen ja seuraavan 
kierroksen alussa pompittiin, kunnes 
saatiin taas keulatankki täyteen. Tällä 
kertaa intercomin, plotterin ja koneen 
elektroniikka ei vaikeuttanut ajamista, 
kuten perjantaina. Loppukisan ainoat 

jännitysmomentit koettiin, kun isot 
katit painoivat ohi. Lopussa ero toisek-
si ajaneeseen A-85:een oli kasvanut 
yllättävän suureksi ja lopussa päästiin 
myös aika lähelle voittajavenettä A-82. 
Toisesta osakilpailusta tuli hieno kak-
kossija ja pystyimme osoittamaan, 
ettei perjantain ajo ollut ihan pelkkää 
hyvää tuuria.

Kokonaisuutena ensimmäiset EM-
kisat olivat erittäin hieno kokemus 
ja hiljaa mielssä tavoitteeksi asetettu 
mitalisija saavutettiin. Loppupisteissä 
Modin-Janssonin A-82 pokkasi kulta-
mitalit voitettuaan melko ylivoimaises-
ti molemmat osakilpailut. Päädyimme 
A-85:n kanssa tasapisteisiin, kun mo-
lemmilla oli 2. ja 3. sija osakilpailuis-
ta. Rehdin taistelun jälkeen Bilman-
Rindarin A-85 vei EM-hopeaa, koska 
he voittivat pidemmän osakilpailun. 
Meille Laten kanssa ripustettiin kau-
laan hienot UIM:n EM-pronssimitalit. 
Tyytyväinen täytyy olla, mutta parem-
paankin oli edellytyksiä ja mahdolli-
suuksia, joten katsotaan miten hom-
ma jatkuu. Paljon saatiin taas oppia, 
niin kisaan valmistautumisesta, kuin 
myös isossa aallossa ajamisesta. Nyt 
on extreme keli koettu ja tästä on hyvä 
jatkaa. Euroopan huippu, ainakin kun-
non offi-kelissä, ei sekään ole tavoitta-
mattomissa.

Kausi jatkui seuraavaksi Kotkassa, 
jossa 3A veneitä oli mukana kaksi. 

Kotkan omien poikien Esan ja Janin 
matka katkesi jo alkukierroksilla pot-
kurin keskiön pettämiseen. Ajoimme 
loppumatkan omaa kisaa ja kiusasim-
me pitkään isompia TC-luokan yksi-
runkoveneitä, kunnes he viimeisellä 
kierroksella menivät väkisin ohi.

Ja jottei kausi olisi ollut liian helppo, 
niin seuraavaksi haettiin uusia haas-
teita vaihtamalla vene kesken kauden. 
Mikael Lundbladin Hotshotista raken-
tama Hydrostep kun tuli myyntiin, 
niin tilaisuuteen piti tarttua. Olin os-
toaikeissa jo vuosi sitten, mutta vene 
ehti mennä ennen kuin ehdin tehdä 
ostopäätöstä. Veneen vaihto osui sau-
maan, jossa Nynäshamnin PM-kil-
pailuihin oli vain kaksi viikkoa aikaa, 
joten pieni hoppu tuli purkaa tekniik-
ka Hotshotista ja siirtää se Hydros-
teppiin. Late oli tässä vaiheessa kiinni 
perheen lomareissulla ja Leskisen Jani 
lähti mukaan kartturiksi haistelemaan 
Ruotsin kisojen ilmapiiriä. Veneen ri-
gauksessa kaikki meni hienosti Palen 
ja Janin tehdessä vaativammat osuu-
det, kunnes ohjaus piti ilmata. Sivusy-
lintereiden toinen taaimmainen ilma-
usnippa meni poikki ja toinen oli niin 
vääntynyt, ettei pitänyt enää painetta 
sisällä. Varaosia ei kotimaasta löyty-
nyt ja aikaa oli niin vähän, ettei niitä 
oltaisi ehditty tänne saada. Kun muut 
suuntasivat ruotsinlaivalta kohti Ny-
näshamnia, niin me otimme suunnan 
kohti Västeråsia Bengtssonien pajalle 
ohjausta fiksaamaan. Suuret kiitokset 
Svennelle ja Mickelle avusta!

Nynäshamnin varikolla vielä ilmat-
tiin ohjaus kertaalleen ja säädettiin 
venettä kisakuntoon. Ensimmäinen 
potkuritesti ja veneen tavoille opettelu 
jäi tällä kertaa Hydtostepin ensimmäi-

seen kilpailulähtöön. Nynäsissä tuuli 
kovaa ja aallokko oli melkoinen, joten 
ensimmäisenä päivänä ajettiin lyhy-
empi myrskyreitti. Pientä jännitystä 
oli ilmassa, kun ensimmäistä kertaa 
nostettiin vene plaaniin lähdössä. En-
simmäinen kierros tunnusteltiin miten 

vene kulkee ja 
käyttäytyy. Vene 
pysyi pitkittäis-
suunnassa hyvin 
vaaterissa, mutta 
kuskin ja karttu-
rin painoero teki 
sen, että hypyistä 
tultiin aina rei-
lusti vasemmal-
le kyljelle alas, 
mikä aiheutti 
aika ajoin pien-
tä ohjelmaa ja 
oli sitä ohjelmaa 
m u u t e n k i n . . . 
kerran moottori 
sammui kesken 
kaiken. Onneksi 
Jani huomasi no-

peasti, että kuljettajan hätäkatkaisin oli 
napsahtanut irti. Ei muuta kuin hätäri 
kiinni ja kaasua. Seuraavaksi jäi kart-
turin kädensija käteen ja loppumat-
kan Jani piti kiinni milloin mistäkin. 
Olosuhteisiin ja tapahtumiin nähden 
ensimmäinen lähtö meni vähintäinkin 
kohtuullisesti. Melkoisen pompottelun 
jälkeen päädyttiin kolmanneksi A-82 
ja A-85 jälkeen. Meidän pienin potku-
ri oli kohtuu hyvä kovempaan keliin ja 
ohjauskin toimi oikein hienosti. Vari-
kolla sitten tarkastettiin, miten veh-
keet olivat selvinneet rytäkästä. Ra-
jussa kelissä hissin hydraulipumpun 
kiinnikkeet olivat murtuneet, pumppu 
oli pudonnut veneen pohjalle, letkujen 
liittimimet murtuneet ja sähköjohdot 
katkenneet. Mittareita ei kelissä paljon 
ehtinyt katsella, mutta parin mittarin 
kiinnikkeet olivat murtuneet ja mit-
tarit olivat ylösalaisin, mutta onneksi 
vielä paikoillaan. Hyvä silti, että veh-
keet kestivät maaliin asti.

Toisen päivän aamusta riitti varikolla 
puuhaa, kun hissin pumpun tuhot ja 
muut vauriot piti korjata. Hydrauli-
hissistä tuli manuaalihissi ja mikä har-
millisinta hissi piti kiinnittää liinoilla 
ala-asentoon, että se pysyi paikoillaan. 
Positiivista oli, että saatiin veneen va-
semmalta puolelta kymmenisen kiloa 
painoa pois. Ennusteet lupasivat myös 
toiselle päivälle kovaa keliä, mikä olisi 
sopinut paremmin meidän tilantee-
seen. Ohjaajakokouksessa kuitenkin 
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kerrottiin, että ulkona keli oli ajetta-
va, joten ajettaisiin alkuperäisen oh-
jelman mukainen pidempi 57 mailin 
reitti.

Hieman tuli hoppu korjausten kanssa 
ja kun järjestäjät halusivat vielä punni-
ta veneen ennen lähtöä, niin ehdimme 
volttauslaueelle vasta siinä vaihees-
sa, kun masterveneen keltainen lippu 
oli jo ylhäällä. Lauantain kisassa oli 
myös töyssyä, muttei tarpeeksi meille. 
Aallot pakkautuivat sisäpoukamaan, 
jossa oli sellainen ristiaallokko, ettei 
paremmasta väliä. Ulos ajettaessa taas 
oli pitkä suora mantereen suojassa lie-
vässä vastatuulessa, jossa aallokko oli 
maltillisempaa. Sisään tultiin ulom-
paa reittiä, jossa oli isohkoa mainin-
kia myötätuuleen. Muilla osuuksilla 
pysyimme hyvin muitten vauhdissa, 
myötämainingissa oltiin ajoittain jopa 
joukon nopeimpia, mutta pitkällä hel-
pommalla osuudella meidän vauhti 
ei riittänyt, kun hissi ala-asennossa 
emme saaneet vauhtia kuin reilut 50 
solmua. Kilpailun puolivälissä kävim-
me maalilinjalla kurkkaamassa A-81:n 
rinnalla kisassa kolmannesta sijasta, 
mutta ohi ei ollut asiaa. Seuraavalla 
tyynemmällä suoralla he vetivät mei-
hin usean sadan metrin kaulan. Toi-
seksi viimeisen kierroksen lopussa 
olimme saaneet etumatkan kurottua 
jo iskuetäisyydelle, mutta kierroksen 
viimeisellä poijulla he ehtivät juuri en-
nen ruuhkaa poijulle ja me puolestaan 
jäimme poijulla vähän pussiin ja siitä 
aallokosta alkoi tanssi, joka päättyi 
hallittuun 360-pyörähdykseen. Vii-
meisellä kierroksella laitettiin kaikki 
peliin, mutta matka loppui taas kesken 
ja A-81 otti ansaitun kolmannen sijan.
Hauskaa oli ja kilpailut olivat, jos mah-

dollista, vieläkin paremmin järjestetty 
kuin Smögenissä. Täytyy kyllä nostaa 
hattua ruotsalaisille kilpailujärjestäjil-
le. Kilpailut viedään läpi hymyssä suin 
hyvässä hengessä, mutta erittäin orga-
nisoidusti ja sääntöjen noudattamisen 
suhteen ollaan täysin tinkimättömiä. 
Tästä olisi kotimaisten offshorekil-
pailujärjestäjien hyvä ottaa oppia. Me 
jäimme lopputuloksissa karvaasti nel-
jänneksi, tasapisteissä kolmanneksi 
sijoittuneen A-81 kanssa. 

Kotiin tultua nuoltiin hetki haavoja, 
kunnes oli aika korjata vene kisakun-
toon Imatran SM-kauden päätös-
kilpailuja varten. Odotimme myös 
mielenkiinnolla miten vene kulkee, 
kun kaikki toimii ja keli on Suomen 
olosuhteisiin tyypillisempi. Ensites-
tien jälkeen olimme melkoisen häm-
mentyneitä. Vauhtia tuli sen verran 
lisää, että Hotshotin potkurit jäivät 
pieniksi ja kaikki mitkä ehdittiin tes-
tata kiersivät rajoittimelle. Hotshotin 
hitain potkuri olikin yht’äkkiä Hyd-
rostepin nopein potkuri. Kasvaneen 
nopeuden kääntöpuoli oli se, että vene 
oli huomattavasti kiikkerämpi ja her-
kempi ajaa kuin Hotshot. Siinä missä 
Hotshotilla oli voinut ajaa luu ulkona 
kelissä kuin kelissä, piti Hydrosteppiä 
ajaa kieli keskellä suuta.

Imatran kilpailut menivät meidän 
osalta testauksen puolelle, koska muut 
3A venekunnat olivat siirtäneet kat-
seen jo ensi kauteen. Päätimme ajaa 
ensimmäisen kilpailulähdön hieman 
maltillisemmin ja testata hissin korke-
utta ja harjoitella vesitankin käyttöä. 
Heti lähtösuoralla suunnitelmat kui-
tenkin hetkeksi unohtuivat ja ajoim-
me jonkun matkaa oikealla kyljellä 

muiden sivuaalloissa. Vahingosta vii-
sastuneena palasimme alkuperäiseen 
suunnitelmaan ja kokeilimme eri ase-
tuksia. Ainakin testaamallamme put-
kettomalla potkurilla hissin korkeus 
on Hydrostepissä äärimmäisen tark-
ka. Paljon ei tarvitse hissiä laskea, kun 
kierrokset tippuvat ja vauhti putoaa 
lähemmäs kymmenen solmua. Vastaa-
vasti kun hissiä hieman nostaa, niin 
potkuri irrottaa helposti. Keli toki aina 
vaikuttaa hissin korkeuteen, mutta nyt 
on ainakin hissin toiminta-alue suurin 
piirtein tiedossa.

Toisena kilpailupäivänä lähdimme 
kilpailuun sillä meiningillä, että jos 
meinataan kaataa vene, niin nyt siihen 
olisi hyvä tilaisuus. Makeassa vedessä 
vauriot nelitahtikoneelle eivät ole yhtä 
katastrofaaliset kuin suolavedessä. 
Lähtö otettiin, kuin olisi ollut mesta-
ruustaistelu käynnissä ja johdimme 
kilpailua jonkun matkaa lähtösuoralla, 
kunnes nopeammat veneet pääsivät 
vauhtiin ja menivät yksi kerrallaan 
ohi. Ensimmäisellä poijulla annoim-
me tilaa veneille, joilla SM-pisteillä oli 
vielä merkitystä. Sen jälkeen ajoimme 
pitkiä pätkiä riskirajoilla, nopeutta 
johon emme päässeet aikanaan edes 
V150 veneellä. Hydrostep on suorilla 
häkellyttävän nopea. Sen sijaan mut-
kissa tilanne muuttuu radikaalisti ja 
kuljettajalla on paljon opeteltavaa. 
Pari kertaa perä irtosi mutkissa aika 
ilkeästi ja kerran vedettiin sen ver-
ran kovavauhtinen jyrkkä mutka, että 
olimme hyvin lähellä uintireissua. Kä-
vimme taas oikealla kyljellä niin, että 
kuski oli jo puoliksi vedessä ja kypä-
rä veden alla. Vene kuitenkin oikeni 
ja taas mentiin. Saimme paljon oppia 
veneestä ja sen käytöksestä. Porras-
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tettu suksipohja ja putketon potkuri 
olivat sellainen yhdistelmä, että ohjaa-
mossa oli aika ajoin käsiä ja ohjelmaa 
enemmän kuin tarpeeksi. Potkurites-
tejä ajetaan varmaan pitkälle syksyyn. 
Paljon on mietittävää ja harjoiteltavaa 
ennen ensi kesän kilpailuja. Huippu-
nopeudessa ei moni mene ohi, mutta 
ajettavuuden ja keskinopeuden kanssa 
joudutaan tekemään vielä paljon töitä.

Kaiken kaikkiaan ensimmäinen kau-
si 3A-luokassa oli tapahtumarikas ja 
mieliinpainuva. Omalta osaltamme 
saavutimme kaudelle 2018 asetetut ta-
voitteet. Voitimme Suomenmestaruu-
den ja EM-kisoissa saavutimme mita-
lin. Äärimmäisen suuri kiitos kauden 
mahdollistamisesta kaikille tukijoil-
lemme: Meriykköset, Lukkoykköset, 
Speed Boat Center ja MainosZebra.

3A-luokassa on paljon potentiaalia, 
koska kustannukset ovat vielä suh-
teellisen maltilliset ja vauhdit riittävän 
kovia, mutta kuitenkin sellaisia, että 
vähemmälläkin kokemuksella pysyy 
vauhdissa mukana. Luokka on Ruot-
sissa ja Norjassa varsin suosittu ja vielä 
kun muutaman vuoden UIM-kuvioista 
tauolla olleet englantilaiset saadaan 
mukaan, on EM- ja MM-kilpailuissa 
tekemisen meininkiä. Toivotaan, että 
ensi kaudella kotimaiset nuoremmat 
toivot lähtevät mukaan niin kotimai-
siin kuin kansainvälisiinkin kilpai-
luihin. Me wanhat herrat jatkamme 

VALOMAINOSURAKOINTI
www.kilpihovi.fi

mahdollisuuksien mukaan nuorempi-
en kiusaamista ja jos saamme taustat 
kuntoon, niin lähdemme taas puolus-
tamaan Suomen värejä myös kansain-
välisiin kilpailuihin.

Teksti: Ilkka Vapaavuori 
Kuvat: Jesper Zander, Björn Fern-
berg, Sofie Westberg
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• Mercury DFI, EFI
• Mariner DFI, EFI
• Yamaha/ Selva
• MerCruiser MPI, EFI
• Tohatsu
• Honda
• Suzuki
• Evinrude E-Tec

b-seaboat.fi
info@b-seaboat.fi

0400 164318

B-Sea Boatin suutintesteri ja pesuri perämoottoreille!
Huono suutin lisää ongelmia moottoriisi!
Lähetä ne B-Sea Boatille huoltoon!!

Fimtech Oy

050 -571 10 93

Veneet, potkurit, lasikuitutyöt
suunnittelu, valmistus
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OFFSHORE SM 2018 VIRALLISET TULOKSET

V60
Kuljettaja Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Aleksi Mäkinen SVV 15 10 15 15 55
Alex Kurki GMS 12 12 12 6 42
Tomi Huuhka SKV 10 8 8 5 31
Benjamin Vuorihovi POMO 0 15 0 12 27
Vivian Vapaavuori GMS 6 6 6 8 26
Sebastian Sederholm KaMK 10 10 20
Mauri Manninen VENU 8 8

V60
Navigaattori Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Jyrki Mäkinen SVV 15 10 15 15 55
Ted Eriksson GMS 12 12 12 6 42
Filemon Sundberg POMO 0 15 0 12 27
Meeri Painio GMS 6 6 6 8 26
Wilhelm Sundberg POMO 8 8 5 21
Lars-Johan Lundmark GMS 10 10 20
Ville Viljakainen SKV 10 10
Tapio Korpaeus VENU 8 8

V150
Kuljettaja Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Jerry Olin POMO 15 15
Anton Kortman GMS 15 15
Rolf Hägglund POMO 12 12
Mats Lundmark SSS 0 0

V150
Navigaattori Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Aron Timonen SVV 15 15
Atte Kortman GMS 15 15
Marko Keränen POMO 12 12
Max Blomberg POMO 0 0

3A
Kuljettaja Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Ilkka Vapaavuori GMS 15 15 15 15 60
Esa Hannula KPS 12 0 12
Kasper Partanen POMO 10 10

3A
Navigaattori Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Lauri Päivölä GMS 15 15 15 15 60
Jani Leskinen KPS 12 0 12
Filippa Partanen POMO 10 10

3B
Kuljettaja Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Jyrki Perokorpi POMO 8 15 10 10 43
Seppo Reinikainen POMO 15 0 15 12 42
Tapio Tiihonen ImVK 12 0 12 15 39
Lauri Lampén POTKURI-67 10 10
Tom Vuorihovi POMO 0 0

3B
Navigaattori Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Ari-Pekka Anttila POMO 8 15 10 10 43
Juhani Jaaranen POMO 15 0 15 12 42
Kauko Kaartinen ImVK 12 0 12 15 39
Janne Tiittanen GMS 10 10
Samuli Vuorihovi POMO 0 0

TA
Kuljettaja Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Jyri Nuuttila SVV 0 12 15 15 42
Jani Lindholm PLVK 12 15 12 0 39
Jani Ravantti SVV 15 10 25

TA
Navigaattori Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Juho Nuuttila SVV 0 12 15 15 42
Niclas Ravantti SVV 15 10 25
Jukka Nuutinen SVV 15 15
Valtteri Pihlström SVV 12 12
Kimi Eskelinen KPS 12 0 12

TC
Kuljettaja Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Jari Salonen SVV 12 15 12 8 47
Tuomas Kivistö SVV 10 10 10 10 40
Esa Kantee SVV 0 12 15 12 39
Pauli Olin SVV 15 0 0 15 30

TC
Navigaattori Seura Kalkkiranta Kotka Imatra 1 Imatra 2 Yhteensä

Toni Hutri SVV 12 15 12 8 47
Teemu Saksa SVV 0 12 15 12 39
Toni Rautavuori SVV 15 0 0 15 30
Mika Lagerblom SVV 10 10 10 30
Peter Tiivola SVV 10 10
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SM 2018 VIRALLISET TULOKSET 

Luokka SJ 10

Kilpailija Seura Nro Kalaranta 
RaceWKND

Hirvensalmi 
RaceWKND

Vuoksi 
RaceWKND

KarjaLohja 
RaceWKN

Messilä 
RaceWKND

Yhteensä

Seliö Filipp Karjalohjan veneilijät 18 15 15 12 15 10 67
Seliö Stella Brändö Seglare 11 12 12 15 12 12 63
Kaipio Eemil Karjalohjan veneilijät 88 10 10 10 10 15 55
Strandberg Lenni Karjalohjan veneilijät 39 8 8 8 8 8 40
Blomberg Anton Porvoon Moottorivenekerho 7 6 6 0 6 6 24
Sohlström Ava Veneurheilijat ry 93 0 5 6 4 4 19
Taurén Lucas Kotkan Pursiseura 90 5 5 10
Weckman Milo Kotkan Pursiseura 44 3 3

Luokka GT 15

Kilpailija Seura Nro Kalaranta 
RaceWKND

Hirvensalmi 
RaceWKND

Vuoksi 
RaceWKND

KarjaLohja 
RaceWKN

Messilä 
RaceWKND

Yhteensä

Sundberg Wilhelm Porvoon Moottorivenekerho 47 10 12 15 12 49
Saari Arttu Tammelan veneseura 76 15 6 12 6 39
Möller Max Espoon Merenkävijät 91 12 2 6 5 15 38
Martin Oliver Guarana Motorsällskap 45 8 4 5 10 27
Wiberg Hilmer Sweden 70 10 15 25
Sundbäck Arthur Guarana Motorsällskap 17 6 5 10 4 25
Valio Niclas Veneurheilijat 26 4 1 4 2 12 22
Nyman Jonathan Kabböle motorbåtsklubb rf 3 5 3 8 3 19
Wiberg Mathilda Sweden 71 8 8 16
Arand Stefan Estonia 1 15 15
Weckman Max Kotkan Pursiseura 22 10 10
Kontio Netta Hyvinkään pursiseura 28 0 0 0

Luokka GT 30

Kilpailija Seura Nro Kalaranta 
RaceWKND

Hirvensalmi 
RaceWKND

Vuoksi 
RaceWKND

KarjaLohja 
RaceWKN

Messilä 
RaceWKND

Yhteensä

Vilmunen Jarno Petteri Hirvensalmen veneilyseura 74 15 15 15 15 15 75
Kemppainen Totti Lahden Purjehdusseura 8 10 10 10 12 12 54
Vänttinen Noel Veneurheilijat 27 12 12 8 10 10 52
Rautiainen Saku Karjalohjan veneilijät 33 8 8 12 0 6 34
Seppälä Tino Guarana Motorsällskap 99 6 6 6 8 8 34
Eskelinen Kimi Kotkan Pursiseura 16 4 5 5 4 5 23
Styf Roope Imatran Venekerho 9 5 4 4 6 19
Lehto Tino Puulan Veneseura 25 5 4 9

Luokka F4

Kilpailija Seura Nro Kalaranta 
RaceWKND

Hirvensalmi 
RaceWKND

Vuoksi 
RaceWKND

KarjaLohja 
RaceWKN

Messilä 
RaceWKND

Yhteensä

Lehtonen Tuukka Hirvensalmen veneilyseura 77 12 15 12 15 15 69
Blomberg Max Porvoon Moottorivenekerho 10 8 12 15 10 8 53
Lindholm Alexander Porvoon Moottorivenekerho 14 10 10 12 12 44
Landen Lauri Salon kilpaveneilijät 13 6 8 10 8 10 42
Martin Olle Guarana Motorsällskap 35 15 15
Arand Stefan Estonia 19 6 6

Kuvat: Jesper Zander, Dick Lundmark, Jaije 

SM 2018 Tulokset 27.9.2018
Luokka F4

Kilpailija Seura Nro

Kalaranta 1 Kalaranta 2 Hirvensalmi 1 Hirvensalmi 2 Imatra 1 Imatra 2 Karjalohja Messilä 1 Messilä 2

Yhteensä SM Sija Kilpailija Seura Nro

Kalaranta Hirvensalmi Imatra Karjalohja Messilä

Yhteensä SM Sija
Tuukka Lehtonen HirVe 77 15 12 15 15 10 15 15 15 15 127 1 Tuukka Lehtonen HirVe 77 37 40 35 20 132 1
Blomberg Max PoMo 10 10 0 10 12 15 12 10 10 8 87 2 Blomberg Max PoMo 10 15 32 37 15 99 2
Alexander Lindholm PoMo 14 8 10 12 10 0 - 12 12 12 76 3 Lauri Landen SKV 13 13 26 32 13 84 3
Lauri Landen SKV 13 0 8 8 8 12 10 8 8 10 72 4 Alexander Lindholm PoMo 14 28 32 0 17 77 4
Martin Olle GMS 37 12 15 - - - - - - - 27 5 Martin Olle GMS 37 37 - - 37 5
Arand Stefan EST 19 - - 6 0 - - - - - 6 6 Arand Stefan EST 19 - 11 - 11 6
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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

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 
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 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

Ilmastointihuollot

F:ma Jörgen Grönqvist

Jord Entreprenad och 
Sjötransporter

Tel: 040-5807446

merellä ja maalla
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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

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

Forssan Jama Oy
Käytettyjen autojen ja 

moottoriajoneuvojen osto ja myynti
Hämeentie 30 
30100  Forssa

p. 040 730 1275

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

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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Vauhdissa mukana
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Mannerheiminkatu 3, 06100  Porvoo

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

ESBO-ESPOO
Tel/puh 0400-419 003

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         
 

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

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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Växelhus till Omc V6 med 25” rigg. 
Vänstergående med propeller
Pris: 12.000 kr

Tel: +46 70 33 41 367 / 
christian@janssonsmobilkranar.se

Fimtech 59 huvi tai kilpailukäyttöön. 
Sopii mainiosti UV-luokkaan
Hinta 4200 €

Fimtech Oy  /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Fimtech 59B off 3B luokan kilpavene vm. 2017, sopii myös UV-luokkaan  
hinta 7000 €
Mahdollista ostaa myös kisavalmiina pakettina varusteineen + Mercury 
115 PRO XS 4t vm. 2017 hintaan 21 500 €.

Fimtech Oy  /Lauri Lampén +358-50-5711093

Myydään SJ10 luokan Speedrace vene  Tohatsun 9.8 moottorilla. Vene 
tehty 2012 ja moottori 2016. Valmis paketti jolla voi lähteä kisaamaan! 
Hinta 2500e.
Lisätietoja Karilta puh 0409005214. Vene löytyy Kirkkonummelta.

GT-30 Sea Flyer, täysin hiilikuidusta valmistettu. Oli SM 2.
Moottori: Tohatsu 30hv. Mahdollisuus ostaa kuljetuskalustoa. 
Tiedustelut: Esa p. 0400-710 577.

Twister 20 + moottori Mercury 115 PRO XS 4t täydellinen paketti 
varusteineen.
Hinta 25 500 €
Puh. +358 440 486 945

Povvat GT15 vene. Hyväkuntoinen.
Kaikki varusteet, ilman konetta.

H: 1.900,-
Puh: 040-5275796 / Sundberg

  

Perämoottorin säilytys/huoltopukki hinta 170 €

Fimtech Oy  /Lauri Lampén
+358-50-5711093



  

  

  

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  

Myydään Yamarin 540 Big Game, Yamaha 60, vm 2004
koneella ajettu 186 h, trimmit, Nawman plotteri
Hinta: 9.000,-
Puh: 0400-717169 / Jari

31 KILPAVENEILY

Tintorera 20 -00, Mercury Optimax 150 Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
Hp. 15.000€

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

  

Aero 21, vm 2015, Mercury Optimax 150
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
Myös uusi runko valmis
Hinta alkaen 5.500€

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

 Lasikuitupenkit 120 €/kpl ja hiilikuituepoksipenkit 400 €/kpl

Fimtech Oy  /Lauri Lampén
+358-50-5711093

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

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

Stopper. Lätt, stark och snabb.
Byggd i komposit. Komplett båt för GT15 och GT30 utan motor.
Pris 25 000 SEK

fredrik.holmen@spray.se
Tel: +46 70 733 23 03

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

Perämoottorin säilytyspukki hinta 380 €

Fimtech Oy  /Lauri Lampén
+358-50-5711093




