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KOMMODOREN HAR ORDET
På årsmötet i slutet av oktober 2010 återvaldes styrelsen i sin helhet. Enda förändringen var att
sekreterare och skattmästare vid det konstituerande mötet bytte portföljer. Största orsaken till
att det inte kom nytt blod i dragarledet torde vara att upp till årsmöte kom några få förutom
f.d.styrelsen. Dessa föreslog små kompletteringar i förslagen till verksamhetsplan liksom
budget. Förslagen skrevs in innan ärendena klubbades. Men det är inte bra om de som berett ett
årsmöte har majoritet. De facto är det lika galet som om regeringen skulle besluta över
riksdagen. Med årsmötets sammansättning var det i teorin omöjligt för medlemmarna att ändra
styrelsens förslag. Styrelsen har inga problem att sköta ekonomi och löpande ärenden, men att
utveckla verksamheten så att flere medlemmar skulle finna det vara värt att delta verkar svårt
för oss gamyler. Att sukta efter forna tiders knopaftnar gör ingen annan nytta än att de som var
med då det begav sig minns många roliga tillställningar, om man minns. Vad jag vill säga är att
vi lever i tiden och det som tidigare har intresserat våra skeppare verkar att inte helt fungera
idag. Styrelsen tassar på i ullstrumporna och gör sitt bästa, men cirklarna är såpass inrotade att
för nytänkade behövs nya krafter med radikala idéer. Summan av kardemumman är att vi som är
i tur att avgå från styrelsen, hoppfullt ser fram mot ersättare. Som sporrande ord vill jag säga att
det varken är speciellt betungande eller besvärligt, snarast roligt under palaverkvällarna.
I Ekenäs, eller Raseborg, hur man nu tar det, finns som vi alla vet ett antal föreningar eller
sammanslutningar som alla på ett eller annat sätt har med liv och leverne i, eller på, vattnet att
göra.
Dykare, Sjöräddare, Segelsällskapare och Skeppare. Säkert är många medlem i fler än en av
dem. I åratal har det stöpts kannor speciellt om hur många ENK medlemmar också är medlem i
ESS, eller vice versa. Medlemsantalet är ju inte hackat i sten, så helt exakt kan statistiken som
nu gjorts inte vara, men tillräckligt för att sätta den till pappers. Alltså, 79 av 280 i
navigationsklubben hör också till segelsällskapet, m.a.o.ca. 28%, eller om man räknar i hela
mänskor så ligger det närmare var fjärde än var tredje. Brassar man back i rårna och räknar
samma sak åt motsatt håll blir talen 79 av 500, d.v.s. nära 16%. Eller igen uttryckt i avrundad
bråkdel så hör var sjätte i ESS också till ENK. I fortsättningen torde det vara rätt smärtfritt att
korsa medlemmarna och se vad det blir, nu när grunden är lagd.
På pärmen ser vi i bakgrunden två linjetavlor som inte ligger rakt ovanför varandra, vilket
betyder att bilden är tagen utanför den på sjökortet inritade farledsmitten. Finland följer system
A vid utprickning av farleder, d.v.s. vi har både kardinalmärken som baserar sig på väderstreck
och lateralmärken som grundar sig på höger och vänster, d.v.s. styrbord och babord. Monstret i
förgrunden är en styrbords isboj som sticker upp ur sitt rätta element.
En sådan kan förekomma till styrbord eller babord, eller på nord- eller sydsidan likaväl som
österom eller väster om oss då vi färdas i farleden. Det enda säkra är att den inte står mitt i
farleden. Fast det kan uppfattas som krångligt lär man sig på skepparkurserna att det i högsta
grad är logiskt och att det enda ologiska är att isbojen har samma namn året runt fast vi har öppet
vatten en kort period på var sida om midsommar.
Om saker och ting går som planerat, eller i detta fall snarast oförhappat, blir det i sedvanlig
ordning skärgårdsskepparkurs i höst, men inte kustskepparkurs våren 2012. Läraren Seppo
Pailos har i god tid meddelat att han har för avsikt att inte stå till förfogande då. Klubben är
tacksam om någon kan lösa dilemmat så att det inte skulle bli en lucka i kontinuiteten. Som ett
tecken på att cirklarna börjar bli inrotade slutar jag spalten ungefär som förra gången. Styrelsen
och övriga medlemmar tackar alla som på ett eller annat sätt hjälpt till att navigera klubben. Och
efter en skaplig vinter får vi hoppas på en skaplig sommar, grön.
Rolf Altner

VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2010-2011
! 10.12.2010 Tent i skärgårdsnavigation
! 10.1.2011 Kustskepparkurs börjar i MBI
! 20.1.2011 FM-uttagning / Klubbmästerskap i skrivbordsnavigation i Motel

Marine kl 18.30.
! 29.1.2011 Utfärd till Forum Marinum i Åbo.
! 5.2.2011 VHF- kurs i MBI lördagen den 5.2.2011 kl 10.00-17.00. Lärare Ari

Caselius.
! 23.3.2011 Vårmöte med diplomutdelning och föredrag på hotell Sea Front kl

18.30. Kimmo Selin berättar och visar bilder från båtseglatser i USA.
! Mars Enslinjen utges
! 2.4.2011 FM i skrivbordsnavigering i Borgå
! 15.4.2011 Tent i kustnavigation
! 8.6.2011 Skepparträff med diplomutdelning på Knipan
! 2.7.2011 Sommarträff på Stuvuholmen
! Augusti Navigeringsövning
! 28.9.2011 Knopafton med föredrag
! 29.10.2011 Årsmöte med prisutdelning
! 9.12.2011 Tent i skärgårdsnavigation
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Semesterresa till Stockholms skärgård och Mälaren
Sommaren 2010 kommer vi båtförare att minnas för det otroligt varma och
behagliga väder vi blev bjudna på under semesterperioden, med ett konstant
högtryck liggande ovan oss. Vi hade tidigare på våren planerat för att åka västerut
under semestern med vår båt m/y Fun för att träffa släkt och vänner, men ändå
beaktande väder och vindar för att
resan inte skall bli obehaglig för någon
i båten. Vi kastade loss repen från
hembryggan i Österby torsdagen 24.6
och då hade vi ännu ingen aning om
hur vindarna skulle följa oss på resan.
Första etappen blev till Lilla Holmen
bredvid Fladalandet i Ekenäs nationalpark där vi firade midsommar med tillhörande mat, dryck och sång.
Midsommardagen var aningen disig på förmiddagen men klarnade till mot
eftermiddagen. Då var det igen dags att starta motorerna för följande etapp. Vi tog
kurs västerut och körde förbi Hangö i
frisk väst-sydvästlig vind, varefter vi
svängde norrut med destinationen på
Båtviken vid Långstrand. Där blir båten
stående några dagar så att jag kan
sköta sista arbetsveckan medan övriga
familjemedlemmar har sommarlov och
blir boende i båten och njuter av den
första veckan med värmebölja och
soliga dagar. Följande lördag kväll är vattnet igen helt lugnt och platt efter dagens
lätta bris. Efter bastubad och tvätt tar vi uppställning på bryggan för att räkna att alla
är med och har sina reseväskor klara och fyllda för avfärd.
Vi fortsätter resan över Hangö västra
vid solnedgången, åker förbi Rosala
och girar styrbord mot Kejsarhamn
vid Högsåra där vi lägger oss för ankar
till natten. Efter en god nattsömn
kokas det kaffe och dukas frukost
innan vi åker några sjömil för att
besöka vänner vid sin sommarstuga.

Dagen blir varm med lätta vindar och vattnet är simdugligt så de flesta passar på att
svalka sej innan värmen blir påtryckande. När kvällen kommer är det dags att pejla in
följande utfärdsmål som var tänkt till en holme söder om Korpo där min klasskamrat
från tekniska skolan har sin sommarstuga. Jag ringer honom för att överenskomma
om besöket men till min stora förvåning hade han inte satt ut sin båt efter ett
motorbyte som jag antog var avklarat så vi blev bjudna till Pargas istället. Vi sköt
fram träffen till ett senare tillfälle och tog kurs mot Aspö istället. Där tog vi iland vid
en naturhamn vid Tärskär och firade en lugn och fridfull kväll tills solen gick ned,
varefter det blev mygginvasion och vi fick retirera in i båten och stänga fönster och
dörrar. Vi lämnade några fönster
utrustade med myggnät öppna för
att det inte skulle bli för varmt i
båten. Efter några timmars sömn
vaknade vi av ilskna myggor som
hade hittat in i båten och började
antasta oss på blodigt allvar. Efter
många försök att få alla objudna
myggor ut (vilket inte lyckades
helt) försökte vi sova vidare, men
den nattens sömn blev inte så bra. Aningen trötta på morgonen lappade vi
myggnätet som hade lossnat vid ett hörn, så att denna nattupplevelse inte skulle
upprepas. Solen var redan i full gång med att stråla ljus och värme över vatten och
skär så efter ett dopp i det blå var det dags att lätta ankar och sikta fören mot
Vidskär. Efter att vi rundat Vidskär tog vi kurs rakt västerut och navigerade ytterom
märkt farled över Vidskärfjärden för att komma in norr om Vörpeln till 13,0m
farleden mot Kökar. På fjärden fanns flere grund utmärkta på sjökortet och de fanns
även i kartplotterns elektroniska material så det var dubbelkoll hela vägen. Inga
omärkta grund stötte vi heller på
under resan. Vädret var lugnt och
vattnet var mycket klart med god
sikt så de märkta grunden kunde ses
i god tid från flybridgen när solen
ännu var bakom ryggen i öst. Till
följande hamn, Sandviken på Kökar
anlände ännu på förmiddagen så vi
hade gott om tid att svalka oss med
glass varefter vi tog cyklarna till Karlby för att hitta ett passligt matställe. Men

framme vid Karlby var ingen riktigt hungrig så vi fortsatte österut följande en skylt
till ett sommarcafé som fanns nära Söderby. Där kunde vi tanka med lunch och dryck
för att orka trampa hela vägen tillbaks till Sandviken.
Tillbaks vid båten kollade jag
väderrapporterna för kommande
dagar på internet och kunde
konstatera att högtrycket bara
skulle förstärkas och risken för
friska vindar var nästan obefintlig
så jag föreslog att vi kastar loss på
kvällen för att övernatta vid
närheten av Rödhamn och att
fortsätta på morgonen över Ålands hav. Enligt förslag styrde vi båten vidare över
Kökarfjärden mot Föglö på kvällen då barnen hade fått röra på sig tillräckligt och det
var dags att lugna ner tempot till kvällen. Under semesterresan körde vi många
etapper med start på morgonen då barnen ännu sov för att stanna på dagen vid
något utflyktsmål och sedan igen vid kvällsmåltiden köra vidare. Serveringen
fungerade även på övre däck så det var ingen risk att bli utan mat under gång.
Autopiloten fick sköta kursen medan måltiderna förtärdes, farlederna var ganska
tomma på kvällen så det var inte många korrigeringar som behövdes. Vi körde förbi
Rödhamn lite efter elva på kvällen och lade oss för ankar bredvid Granö. Även här
var mängden mygg överraskande stor, de svärmade utanför fönstren så att halva
glasrutan var nästan täckt av mygg, men denhär gången bjöd vi ej in dem i båten.
Loggen visade 162,3 Nm sedan
start så riktigt kortaste vägen
hade vi inte kommit.
Tisdag morgon, väckning till
fågelsång lite efter sju.
Motorerna igång, ankaret upp
och kurs mot Nyhamn. Piloten
fick till uppdrag att hålla kursen
medan kaffepannan sattes i
ordning. Ålandshav stod helt
platt utan tecken av minsta bris. Morgonen var lite kylig så man fick ta rocken på då
man gick upp med kaffebrickan på bryggan för att följa med pilotens arbete. Sydväst
om Nyhamn var det märkt magnetiskt störningsområde på sjökortet. Ganska snabbt
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började kursavikelsen mellan magnetisk kompasskurs och gps kurs över grund avvika
avsevärt och som mest ökade avvikelsen över 10 grader för att sedan återgå till
normala avvikelser igen efter störningsområdet. Autopilotkursen fick korrigeras ett
par gånger inom störningsområdet, men precisionen återställdes även den. Nu ställs
radarns skala till 24 Nm, och då får vi
en bäring till masten bakom
Söderarm som syns tydligt på radarn
men ögat når den inte ännu. Även
alla frakt- och kryssningsfartyg som
korsar vår kurs är lätta att följa upp
på radarbilden. Sikten var ganska
god, ca 20 km med lätt dis. Efter att vi
passerat Tjärven och Söderarm så
möter vi kryssnings-fartygen som lagt ut från Stockholm. De har hunnit få upp farten
efter Furusund så svallarna är rejäla. Vi håller i kaffemuggarna så porslinet hålls helt
medan övriga varor hålls stadigt i
skåpen. Efter dessa dyningar
lugnar vattnet igen ut till att vara
nästan platt. Vi tar första faret
söderut som går rakt mot Möja.
Svenskarna hade inte börjat
allmänna
semester-perioden
ännu och ganska få båtar körde
eller seglade längs farlerderna i
Stocholms yttre skärgård.
Vi hade tänkt stanna för att äta vid Möja men där var fullt i hamnen så vi hade lätt
att bestämma att nästa
anhalt är Sandhamn. När vi
kommer fram dit på
eftermiddagen är alla
platser reserverade för
tävlingseglare som deltar i
Gotland Runt med start
följande dag. Vi blev visade
till Lökholmen mittemot
där det ännu fanns några

ströplatser kvar. Hamnen var väl skyddad fastän det blåste ju int någonting heller,
men båten stod tryggt fast vid bryggan. Dagens etapp blev 65 Nm. Över till
Sandhamn fick vi ta en färja som
åkte med tio minuters mellanrum
fram och tillbaka. Där var det fullt
pådrag med orkester spelande på
utescen, utsällare och försäljare
samt gatorna och terrasserna
fyllda med folk. Fastän det var
mycket folk på plats så gick det
städat till och inga störande
berusade personer syntes till ännu på eftermiddagen. Längs bryggorna fanns många
fina och topputrustade tävlingssegelbåtar från olika länder. Även butikerna var
öppna i Sandhamn så vi fick handlat och skafferierna fyllda i båten. Efter några
timmar i cirkusvimlet var det skönt att ta färjan över till Lökholmen och egen båt
igen där allt var lugnare. Det var tisdag kväll och Allsång på Skansen skulle komma i
tv:n så en kanalsökning gjordes och bilden kom perfekt till rutan. Kvällen var lugn på
Lökholmen och litet avlägset ljud av fest och musik hördes från Sandhamn så det var
inte svårt att få sömn efter denna dag.
Onsdag 7. Juli, ny dag med sol och värme,
vi hade inte bråttom för att köra vidare
utan simmade och bekantade oss med
holmen hela förmiddagen. Vid lunchtid var
det dags att styra mot nya landskap. Vi tog
kurs söderut med destination Svenska Utö,
distans ca. 30 Nm. Rutten dit valde vi längs
med småbåtsfarleder (sträckade på
sjökortet) och de bjöd på otroligt vackra
landskap med smala sund, höga berg och på två ställen lite speciella
”vägmärkningar” som synes på bilden ovan. Skyddsvägen korsade småbåtsfarleden
som var ca. 3m djup, så de som använder den bör ha stora skor samt god tro för att
klara promenaden torr över sundet. Lite över kl. 15 är vi framme vid Utö. Där fanns
mycket att se och göra så dagen gick fort. Till kvällen packade jag in min ihopvikabara
cykel i förvaringsutrymmet under badbryggan för att vi skulle starta och köra vidare.
Klockan var just nio och solen började falla ner bakom horisonten. Solnedgången var
här nästan en timme tidigare enligt svensk tid än på Åland finsk tid. I skymningen

körde vi söderut mot Landsort, mötande endast några handelsfartyg som var under
gång i mörkret. Halv timme före midnatt kunda man ännu urskilja silhuetterna på
klipporna vi styrde förbi för att komma in i Solviken vid Ankarudden (bredvid
Landsort) som var märk på sjökortet som ankarplats. Det hade börjat blåsa frisk
nordlig vind mot natten, men viken var skyddad mot nordan så vi släppte ankar för
att övernatta där.
Torsdag, ny dag och nya mål. Vi
hade planerat före resans start
för att besöka Ytter Järna, söder
om Södertälje. Där finns ett
antroposofiskt centrum med
intresanta byggnader och fina
trädgårdar. Dit kom vi på
förmiddagen och stannade hela
dagen. Till kvällen åkte vi vidare till Södertälje med planer för övernattning, men vi
stannade bara för att tanka båten när det var ganska högljudda festare samt musik
på terrassen den kvällen. Slussen var
bemannad 24h om dygnet så vi
stannade vid kajen och inväntade grönt
ljus för att slussa in. Vattennivån på
Mälaren var ca. en meter över havsnivån så slussningen gick fort och
vattenströmmarna var inte så kraftiga.
Mälaren är Sveriges tredje största sjö
efter Vänern och Vättern med en yta på 1140 km² och längd på 120 km. Väl inne
körande i sött vatten ställde vi kurs mot Birka på Björkö som var en vikingatida
handelsort anlagd på 700 talet. Birka är upptagen på UNESCO:s lista över världsarv
för sina forntida minnesmärken samt fornlämmningar som ännu finns kvar. Vi hade
turen att råka ut för en massa
evenemang under resan och på Birka
hade det just börjat Vikingamarknad med
hundratalet vikingaklädda människor
som hade byggt läger och marknadstält i
stil med tiden. Även här var det fest med
sång och program in till småtimmarna.
Ön bjöd mycket att se och uppleva och
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det kändes nästan som man hamnat tillbaka i tiden när doften av mat kom från
grytor ovanom öppna eldar
samtidigt som det byggdes nya
hus med gamla verktyg och
teknik från den tiden. På
marknaden såldes hantverk,
skinn samt prylar i stil med
tiden. På eftermiddagen kom
det flere turbåtar till kajen och
då stömmade det folk i stora
mängder iland som var
turistklädda och då passade vi
på att ställa tillbaks tiden till nutid för att packa ihop och starta vidare vår färd på
Mälaren. Vi körde nordvästlig
kurs längs Ekerö mot Björkfjärden
för att vända tillbaks österut vid
Uppsala länsgränsen. Landskapen
och miljön avviker en hel del från
havsmiljön vi är vana att färdas i.
Holmarna var frodiga ock
växligheten gick oftast ända ner
till vattnet som kan ses på bilden
till höger. På Mälaren kunde man
få en hel semester att gå men nu hade vi kommit halvägs på resan och följande fyra
dygn hade vi bokat in med släkt och vänner för att fira semester i lugnet. Båten
kördes till Grimsta båtsällskaps hamn vid Hässelbystrand. Vi bunkrade och körde två
båtlag ut till båtsällskapets klubbholme Storholmen, vilken i verkligheten inte var
något stor. Där fanns bryggor och
strand och vattnet var varm och klart
så det blev en hel del simmat för alla
ombord.
Efter tre nätter på holmen var det igen
dags för följande etapp. Start på
förmiddagen
med
destination
Stockholm. Under färden kör man
under ett tiotal broar och längs

Mälarens strand får man beundra otaliga lyxvillor som är byggda enligt modern
arkitektur samt budgeter över det
genomsnittliga. I Stockholm finns två
slussar att välja emellan när man växlar
mellan sött och salt. Carl-Johan slussen
ligger centralt vid gamla stan mellan
Riddarholmen och Södermalm. Vid
tidigare resor har vi slussat ut där men
nu hade vi ny biminitopp på Carvern (vår
båt) så vi kom inte längre under broarna
med 4m frihöjd vid Carl-Johan slussen. Vi styrde istället mot Hammarby slussen som
även används flitigt av handelsfartyg. Slussandet gick igen smidigt fastän det var
mycket trafik och bassängen var fylld med båtar. Efter Hammarby sjöstad körde vi ut
mot djurgården med Wasahamnen som mål. Här är mycket sjötrafik på sommaren
och gästhamnarna är ganska fullsatta. Eftersom det hade hunnit bli eftermiddag så
var hamnen fullsatt och inga båtar var igång för att lämna hamnen så vi fick ta fast i
stenkajen för en natt. Följande morgon var många båtar på väg ut så vi flyttade till
bryggan med bomförtöjning. Så var det Stockholm i tur med Allsång på Skansen,
djurparken, promenad- och cykelturer
till gamla stan och centrum mm.
Högsommaren orkade hålla i sej med
temperaturer över 30 grader så nu var
det verkligen skönt att hitta lite skugga
under biminitoppen som även på
kvällarna höll daggen borta från
bänkarna. Myggen vi hade fäktats med
tidigare i Åboland och Åland syntes inte längre till under hela vistelsen på Svenska
sidan, värmen och torkan var säkert en orsak till detta. Efter fyra dagar i Stockholm
var det igen dags att förflytta oss. Nu pratades i radion om ett lågtryck med åskväder
som var på kommande söderifrån mot Stockholms län. Vi körde mot Furusund i
skymningen på torsdag kväll för att övernatta närmare Ålands hav. Fredag morgon
gick vi i land vid Furusund med butiksresa, simtur och sedan repen lös och kurs mot
Åland. Vid starten var det nästan lugnt men när vi närmade oss Nyhamn så blåste
det redan 8m/s sydlig vind. Våghöjden hölls ännu under en meter så det var bra tid
att komma undan ovädret. Över igen på finska vatten bestämde vi oss för att bli ett
par dygn i naturhamn före vi skulle köra till Mariehamn. Efter storstadslivet är det
igen avkopplande att njuta av lugnet i skärgården. Lågtrycket som närmade oss på

färden över till Åland drog sej tillbaka för att stanna på Svenska sidan och vi hade
fortsättningsvis värmen och solen med oss. Följande vecka var det igen träff med
vänner och släktingar i Mariehamn med omnejd som hörde till programmet. Östra
hamnen är oftast välbesökt av Västnylänningar så där hittar man alltid bekanta att
byta ord med. Dagara gick fort och Juli månad var redan på sin andra hälft.
Det var småningom tid att styra
fören österut mot Åbolands
skärgård och vidare mot våra
hemknutar. Hemresan gick även i
etapper med besök vid bl.a. Bänö,
Jungfruskär, Korpoström, Norrören
mm. När båten kom till Ekenäs efter
semesterresan hade gps loggen
samlat 614,1 Nm och alla ombordvarande var mycket nöjda efter en lyckad och upplevelserik färd som även för
vädrets del bjöd sitt bästa. Nu kan vi igen börja planera följande utflykter och
kommande resor. Sommarhälsningar av Markus Björk med familj.

www.ebfm.fi
Vi representerar

- Vi tar båtar till försäljning.
- Service
- Transport
Juhta båttrailer säljes
och uthyres.
Suomi och Särki båtar.
Förmånliga pris. Begär offert. Det lönar sig

EKENÄS BÅTFÖRMEDLING K. HOLM
Gammelboda tel. 0400-488 885, även kvällar
E-post kenneth.holm@pp1.inet.fi

ALLT I BÅTVÄG
Båtar:

Motorer:
www.lindqvistrep.com
roger@lindqvistrep.com

LINDQVIST
Reparation & Service

Borgbyvägen 5, POJO. Tel. 019-245 3330

Nu är det dags att göra båtaffär för att säkerställa leveransen
till våren! Kontakta våra försäljare
Fredde 0400-840 985
Jari 040-843 2933
Martina 0400-873 032
Specialaffär i båtbranschen i Ekenäs
www.premarin.fi

www.

BEN-DIX.fi

SERVICE

BRANDSLÄCKARE SERVICE

Industrigatan 3, 10600 Ekenäs
Tel. 019 - 241 3429 0400 - 805 347 Fax. 019 - 246 1281

HUOLTO

tore.lindberg@teknotest.inet.fi

www.tekno-test.fi

Brandsläckare: Försäljning, Fyllning, Besiktning
Besiktning o fyllning av luftflaskor samt småmaskinservice

Ekenäs
Köp och Sälj Ab
Öppet:
onsdag, torsdag, fredag kl. 16 - 18
lördag kl. 10 - 13

KB PENEVA KY
Gropvägen 6
10600 EKENÄS
045-1138176
info@peneva.fi

Rådhustorget, Ekenäs

FLYTTLÅDOR UTHYRES
Kurre 0400-474 817
Seppo 0400-468 288

VÄLKOMMEN!

Borgåträffen den 3 juli 1993.
Jag startade i fint väder fredagen den 2 juli kl 15.05 från Ormnäs. Jag hade semester
men Anneli var på arbete så vi tänkte göra lika som någon gång förut, jag kör allena till
H:fors och Anneli kommer dit på lördag morgon och så fortsätter vi därifrån.
Då vi hade vår förra båt, en träbåt vars marschfart var 8 knop, hann jag aldrig till
H:fors på fredagen utan fick övernatta litet västerom huvudstaden för att sedan köra
sista biten på lördag morgon. Nu med nästan dubbla marschfarten skulle det ej bli
problem med att hinna dit före mörkret.Det var andra säsongen med ny motor, då vi
köpte Minorn var den försedd med en Leyland på 50 hk med vilken man kunde hålla
en marschfart på 9,5-10 kn. Med Yanmarn kunde man köra till och med 17,5 kn men
jag brukade hålla en marschfart på omkring 15 kn.
Nu i skrivande stund har jag bra loggboksanteckningar att stöda mej på men då min
starttid var 15.05 kan det nog vara att jag var på arbete den dagen ändå eftersom jag
startade så sent.
Nåväl, jag körde genom Jomalvik kanal kl 15.20-15.24 och styrde vidare österut. På
den här tiden körde vi ännu genom kanalen men senare var man litet oviss om
vattendjup och nedfallna stenar i kanalen så man rundade Gullö och Odensö. I tid blir
det ej så stor skillnad sist och slutligen
Kl 16.23 anlände jag till Barösund,tankade på Esso-stationen och kastade loss igen kl
16.36. Rutten gick vidare via St. Ångestö,Vormö och vidare till inre farleden förbi
Kyrkogårdsön. Passerade Räfsö kl 18.05 och där börjar en lång sträcka med en
fartbegränsning på 10 km/h.Fånigt så det förslår, vi använder sjökort med det system
vi har, räknar farten i knop och så skall vi ha alla fartbegränsningar i km/h. Man kunde
tro att de som bestämmer aldrig har satt sin fot i en båt utan är bilägare. Äldre sjömän
sade för länge sedan att man skrattar åt oss utomlands. Svenska marinen ställde ju till
det för sig i H:fors, utan att kolla upp saken trodde de att fartbegränsningen i Finland är
i knop som i Sverige och åstadkom ett svall som gjorde stor skada . Låt vara att varje
skeppare kunde snegla över axeln och kolla sitt svall, det är det som kallas
sjömanskap.
Kl 19.00 har jag stannat vid en holme som heter Högholm, vad jag kommer ihåg är det
en bit västerom H:fors. I loggboken står det :värmde Matcentralens pizzabit,mums.
Kl 20.06 start igen,anlände till huvudstaden kl 21.02 och kl 21.32 stop i Hagnäsbassängen.

Problem med dieseln?

LÖSER DEM!
Ring 019-241 6755
email diesel.korpela@co.inet.fi

Nu blev det då dags att njuta av litet kvällsvard och koppla av efter hela dagens
körande. Vi var faktiskt två båtlag denna gång, Domina med Påpå och Monica
Nyström var också på väg, jag visste ej bara var de befann sig.
Nu kommer jag ej ihåg vem som ringde till vem men jag hade kontakt med Bjarne på
Anahita, han och Margareta var på hemväg från Kronstadt, man blev och fundera om
och när de skulle komma, då man vet att det kan köra ihop sig med ryska tullen eller
gränsbevakningen. Det visade sig att de befann sig någonstans österom Emsalö. Jag
bad dem vika in till BNK:s holme Repholmen så skulle vi bli tre båtlag från Ekenäs.
Sedan ringde jag till Repholmen och bad dem ta emot Anahita. Kl 00.15 beställde jag
link-call till Domina via Helsinki Radio, de befann sig då i Barösund och höll på att
ankra för natten.
Sjö-VHF:en var ju en välsignelse att
ha installerad,som nödradio är den
som alla vet oslagbar,skulle man
ringa samtal blev det litet dyrt men
man ringde nu inte i onödan heller.
Om vi går några år bakåt i tiden så
hade vi båtägare inget sätt att
kommunicera hem på. Jag kommer
ihåg de tiderna då man hade en LAtelefon ombord, Man fick nog hjälp
Vi är samlade vid Repholmsbryggan
med den också men inte på samma
sätt som med den säkra sjö-VHF:en. Skulle man få ett meddelande hem då man befann
sig någonstans mellan Ekenäs och Borgå var det bara att söka en telefonautomat, och
det var tunnsått med dom. Kommer någon ännu ihåg mynttelefonen på Modermagan,
den var nog i flitig användning.Ett sätt var att be någon LA-station att ringa hem och
säga att allt var OK, det fanns många LA-basstationer på den tiden. I Esbo skärgård
fanns en sjöräddningsstation stationerad på Herrökobben som man kunde
kontakta,där hade man bekanta, vi alla som var aktiva inom frivilliga sjöräddningen
på den tiden kände ju alla varandra.
Nu på 90-talet fanns väl ännu gamla ARP-telefonen som fungerade mycket bra,och
NMT-450 hade gjort sitt intåg, men då man berättar åt dagens ungdom att det inte
fanns någonting att ringa med förstår dom förstås ingenting, de har ju alla en egen
GSM-telefon i fickan.
På lördag morgon köpte jag på torget nypotatis,ärter och jordgubbar, och efter en
stund kom Anneli till båten och vi kastade loss kl 11.32. Vi passerade

JUSSARÖ
N 59°49,83′ E 23°34,34′ -

besökshamn
bastu
café
mötesutrymme
båttransport

Jussarö Port Kb
Rösund
10600 Ekenäs
040-707 8900
info@jussaro.fi
www.jussaro.fi

Hästnässund,Tallörn och kl 12.46
kastade vi ankar vid Skyttenskär,nu
var det dags för lunch. Nu fick jag på
VHF:en direkt kontakt med Anahita
som befann sig vid Tirmo och med
Domina som befann sig vid Kytö
österom H:fors. Vi startade igen kl
13.20 och styrde kosan mot Toti
Johanssons ställe vid Solvik öster på
E m s a l ö . Vi a S h e l l v i d N y a
Emsalöbron och tanka, till Solvik

Hos Toti och Anita i Solvik

anlände vi kl 14.41.Vi badade bastu i
Solvik och överräckte två Ekenäsmuggar åt Anita och Toti. Start från
Solvik kl 17.38 och ankomst till
Repholmen kl 18.06. Domina kom
tillika dit och Anahita låg redan vid
Repholmens brygga.
Det blev en sedvanlig kväll med mat och
dans, Bjösses Repholmsband stod
antagligen för musiken som vanligt.
ENK-kommodoren med besättning
På söndagen for vi till Borgå, där åt vi en
anländer till Repholmen
stadig lunch på Sevilla och så iväg igen,
vi for till Repholmens brygga och övernattade där. Vi var allena här, sällan har det varit
så lugnt och tyst vid den bryggan.
På måndagen startade vi kl 08.47 men det gick så grov sjögång att vi sökte lä vid
Aparholmen sedan sökte vi oss vidare till Brunnskär där vi blev över natten. Där hade
vi lä för vinden men det offsade rätt så hårt. Hade vi vetat hur blåsigt det ändå blev så
hade vi fortsatt på söndagen och hunnit i lä åt H:fors-hållet. Helsinki Radio lovade 17
s/m och sjöbevakningen hade fullt upp den kvällen och natten med att bistå nödställda
båtar. En båt hade gått på grund vid Gråskär, bara en bit varifrån vi låg. På tisdagen kl
06.12 startade vi från Brunnskär, Sibbofjärden var inte så farlig,vi tankade vid
Pohjoisranta-Esso och for vidare till Södra hamnen var det blev kaffe i Saluhallen.Kl
09.14 kastade vi loss. På Porkala-fjärden fick vi lov att väja för finska marinen,
kanonbåten Karjala med följe kom ut från Obbnäs och det blev obehagligt att gunga i
korssjöarna. Porkala-fjärden är alltid svår då det blåser från sydväst.Kl 12.58 stop vid
Älgsjö för lunch. Start igen kl 14.32 och stop i Barösund för kaffe.Vidare från
Barösund kl 15.09 och kl 16.30 kom vi hem till Ormnäs-bryggan.
Det var första gången en Borgå-resa har räckt fem dygn, men det var en bra resa, det
var det hårda vädret som förlängde vår resa litet.
Frej Falck m/y Mia

Byggtjänst Kjell Holm Ab
Byggherretjänster och Övervakningar m.m.
Norra strandgatan 17 H 61, 10600 Ekenäs. Tel 0400-323487
E-mail: kjell.holm@ekenas.inet.fi

Pehr Sommars gata 14, Ekenäs
Tel 0207 - 433 280
www.travaruhuset.com
Vi saluför allt byggnadsmaterial

ETTAN
- centralt i norra hamnen
- stor terrass med havsutsikt
- smaklig varm mat
- läskande kylda drycker
- hisnande stämningsfull
Tel. / Bokningar 050-589 2211

Ekenäs Navigationsklubb r.f.

Verksamhetsberättelse 2009 – 2010
Årsmötet hölls den 29.10.2009 på Motel Marine
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor
Rolf Altner
Vicekommodor
Markus Björk
Skattmästare
Frej Falck
Sekreterare
Harras Rönnberg
Ledamöter
Carl-Magnus Hultgren, Rune Nyberg
Revisorer
Ingvar Jönsson, Curt Lindström
Revisorssuppleant Sami Nevalainen
Styrelsen har sammankommit till 10 protokollförda möten.
VERKSAMHET
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 272, vilket utgör en ökning med 9 skeppare.
Uttagningen till FM i skrivbordsnavigering var i Januari och fem medlemmar skickade in sina
lösningar, tre klarade sig så bra att dom blev kallade till finalen som arrangerades i samarbete
med Ekenäs Navigationsklubb och Arbetsgruppen för sjökortsnavigering, på hotell Sea Front i
Ekenäs. Endast Rolf Altner från ENK deltog i finalen och han placerade sig på en hedersvärd
tionde plats.
Uttagningen till FM i skrivbordsnavigering var samtidigt klubbmästerskap och klubbmästare
år 2010 blev Guy Sundell.
Navigationskurser har hållits i Medborgarinstitutets regi, med Seppo Pailos som lärare. Av de
kursdeltagare som skrev in sig som medlemmar i ENK godkändes 11 skärgårdsskeppare vid
tentamen 11.12.2009 och vid tentamen den 23.4.2010 godkändes 2 skärgårdsskeppare och 8
kustskeppare.

BÅTÄGARE!

- Skomakare Upi reparerar era
båtkapell under vintern!
- Även tillverkning av nya kapell!

SKOMAKARE UPI
Kungsgatan 5, Ekenäs
Tel. 0440 - 415 120

LINDBLADS RAKSALONG
Besättningen i trim sedan 1938
Tel. 241 1566
Stationsvägen 1, Ekenäs

Frej Falck deltog i Navigationsförbundets årsmöte 20-21.3.2010 i Tavastehus.
Vårmöte med diplomutdelning hölls 25.3.2010 på hotell Sea Front, Johan Huldin höll ett
föredrag om elektroniska hjälpmedel för tretton deltagare.
Diplomutdelning för de skeppare som godkändes i tenten 23.4.2010 hölls på Knipan 9.6.2010.
Medlemstidningen Enslinjen utkom och skickades till medlemmarna i början på April.
Huvudredaktör har varit Rolf Altner.
Klubben ordnade en sommarträff 14.8.2010 på Stuvuholmen. Ett antal båtlag ställde upp. Frej
Falck hade lagat en skogsstigstävling.
ENK har under verksamhetsåret skaffat en egen klubbflagga som blivit godkänd av Trafi den
16.8.2010, samt börjat besikta medlemmarnas båtar. Under det första året blev tre båtar
inskrivna i Ekenäs Navigationsklubbs båtregister.
Övningen i mörkernavigering 10.9.2010 blev inhiberad för att inget båtlag anmälde sig.
En skärgårdsskepparkurs inleddes 13.9.2010 i Medborgarinstitutet med Seppo Pailos som
lärare.
ENK har erhållit att antal böcker om navigation och sjöfart som donerats av pensionerade
sjökapten Karl-Erik ”Erik” Nyman, som även hållit ett föredrag och visat bilder från sina färder
på haven den 6.10.2010 på hotell Sea Front. Föredraget samlade 20 personer.
STYRELSEN

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
DIN BÅT FÅR DU BESIKTIGAD GENOM ATT KONTAKTA NÅGONDERA
AV KLUBBENS BESIKTNINGSMÄN. KLUBBFLAGGA FÖR BESIKTIGAD
BÅT FINNS ATT KÖPA I TESCON MARINE ( se annons sid 2)

MARINBODEN
VÄLSORTERAD BÅTTILLBEHÖRSAFFÄR MED ATMOSFÄR OCH PERSONLIG SERVICE

Fabriksgatan 2, Ekenäs Tel. 019-241 2236 Vi finns i samma lokal som Ekenäs Bildel

Välkommen att kontrollera ditt försäkringsskydd

Aktia Skadeförsäkring Ab
Gustav Wasas gata 7 • 10600 Ekenäs
Tfn 010 247 5350*
Försäkringsservice tfn 010 80 81 80*
www.aktia.fi
*Via fast linje 8,28 cent/samtal + 5,95 cent/min.,
från mobiltelefon 8,28 cent/samtal + 17,04 cent/min.

MEDLEMMAR
Det är viktigt att medlemsregistret hela tiden hålls uppdaterat.
Meddela alla eventuella förändringar, tex. ny adress, per e-post till
adress@ekenasnavigationsklubb.net eller kontakta skattmästaren
Harras Rönnberg tel 0400-528743 kvällstid.
AALTO SEPPO
AHLFORS BERT
AHLFORS GÖRAN
AHLQVIST BRITA
AJALIN TAPANI
ALLE´N HENRY
ALM BJARNE
ALTNER ROLF
ANDERSSON ARMAS
ANTIN PATRIK
ASPLUND INGMAR
BACKMAN CHRISTER
BACKMAN ULF
BERG GUNNAR
BERGLUND BJÖRN-OLOF
BERGLUND DICK
BERGLUND GÖSTA
BERGLUND STAFFAN
BERGLUND STIG
BERGSTRÖM BROR
BERGSTRÖM DAG
BERGSTRÖM MARIANNE
BJÖRK INGA
BJÖRK MARKUS
BJÖRKENHEIM BENGT
BJÖRKLUND BÖRJE
BJÖRKLÖF LARS
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN
BJÖRKQVIST BROR
BJÖRKQVIST PIRKKO
BLOMQVIST ROGER
BOSTRÖM JOHN
BOSTRÖM LARS
BOSTRÖM MAX
BROBERG BÖRJE
BRUNCRONA CECILIA
BUSSMAN CARL-JOHAN
BUSSMAN ROGER
BÄCKMAN GÖRAN
BÄCKMAN PATRIK
BÄCKMAN PER-ERIK
BÖHME FREDRIK
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CARLSSON CAMILLA
CARLSSON RONNIE
CARPELAN NANCY
CARPELAN PATRIK
CARPELAN ROLF
DAHLSTRÖM TOM
DANIELSSON GÖRAN
DEGERLUND GREGER
DEGERLUND LEIF
DEGERLUND STEFAN
EHRSTEDT JARL-JOHAN
EKBERG MIKAELA
EKBERG TAGE
EKEBOM ULF
EKHOLM BIRGIT
EKHOLM KJELL
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUN
EKLUND GUNNAR
EKLUND NINA
EKLUND THOMAS
EKSTRÖM LEIF
ELORANTA TERO
ENBERG MIKAEL
ENBERG TOR
ENGSTRÖM HENRY
ENLUND GUNILLA
ENQVIST JOACHIM
ERIKSSON MONICA
ERIKSSON ULF
ERROLL ERIK
EWALDS NILS
FAGERHOLM ANNE
FAGERHOLM JOHN
FAGERHOLM KJELL
FAGERHOLM LEILA
FAGERSTRÖM CURT
FAGERSTRÖM LARS-ERIK
FAGERSTRÖM PATRIC
FAGERSTRÖM STURE
FALCK ANNELI
FALCK EVA-MARIA
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GAMLA VARVET I NY AKTIV REGI
MÄRKESSERVICE OCH FÖRSÄLJNING SAMT
VINTERFÖRVARING I VARM ELLER KALL HALL.
ORTENS VOLVO PENTA REPRESENTANT

Sommaröstranden 8
10600 EKENÄS

+358 50 378 6071

info@hydrolink.com

FALCK FREJ
FORSBERG HILDING
FORSELL NILS
FORSMAN BÖRJE
FORSSMAN HENRIK
FORSSTRÖM KARL
FRIMAN EMMA
FRIMAN PER-OLOF
FRÖBERG DAN
GOTTBERG CAROLA
GRANSTRÖM BJARNE
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNQVIST KAJ
GRÖNROOS RALPH
HEMANUS GÖRAN
HENRIKSSON ANDERS
HENRIKSSON MARTIN
HILDEEN RENI
HJORT CHARLES
HOLM CARL-MIKAEL
HOLM CARL-OLOF
HOLM PATRIK
HOLMBERG BO-ERIK
HOLMQVIST ROBERT
HOLMSTRÖM CARITA
HOLMSTRÖM GITTE
HOLMSTRÖM HÅKAN
HOLMSTRÖM JONAS
HOLMSTRÖM LEIF
HOLMSTRÖM MAGNUS
HOLMSTRÖM ROBERT
HOLMSTRÖM TOMMY
HOLOPAINEN MARKKU
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HONGELL BARBRO
HULTGREN CARL-MAGNUS
HULTGREN HENRIK
HÖGLUND JAN-ERIK
HÖGLUND KJELL
ILLMAN ULLA
JAAKKOLA JUHA
JANSSON BEN
JANSSON RAINER
JOHANSSON GUY
JÄÄSKELÄINEN JUHA
JÖNSSON INGVAR
KARME TOM
KESKIKYLÄ ANTERO
KIVELÄ JAN-PETER
KLINGENBERG ANNA
LAGERSTRÖM CHRISTER
LANDÉN FREDRIK
LEINO JOUKO
LINDBLAD CARL-GUSTAV
LINDBLAD KIM
LINDBLAD STIG
LINDBOM MIKAEL
LINDERMAN BÖRJE
LINDGREN GUSTAF
LINDGREN JOHAN
LINDGREN RAGNAR
LINDH KIM
LINDHOLM KENNETH
LINDHOLM PER-ERIK
LINDHOLM ROBERT
LINDQVIST GUN
LINDQVIST LARS
LINDQVIST TONY
LINDROOS FREDRIK
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LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM SVEN-ERIK
LOHI SAKARI
LOHVANSUU MATTI
LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI
LUPALA TONI
MALMBERG PEHR ERIK
MALMÉN JAN-ERIK
MARTIN NICKLAS
MASALIN ROBERT
MATTILA JUKKA
MECKLIN HANS
MÖLLER NILS
NEIGLICK VIRVE
NEVALAINEN SAMI
NYBERG HENRIK
NYBERG RUNE
NYBOM LEIF
NYHOLM STIG
NYLUND DANIEL
NYLUND LARS-ERIK
NYLUND MAGNUS
NYLUND MIKAEL
NYMAN HANS-ERIK
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM MONICA
NYSTRÖM OLOF
NYSTRÖM ROGER
NYSTRÖM SVEN-OLOF
OJA TAUNO
PALMROOS MIKAEL
PHILSTRÖM LEIF
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PIPONIUS ULF
POUSETTE CARL-GÖRAN
PULKKINEN MIKA
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK
REHN MARIKA
REHNMAN EVA-LOTTA
REHNSTRÖM CAJ
RISTIMÄKI JAAKKO
ROSENDAL ROGER
ROSENLUND OLOF
RUNDQVIST HANNES
RUNDQVIST ROBERT
RÅSTEDT KALLE
RÖBERG HELENA
RÖBERG STYRBJÖRN
RÖNNBERG HARRAS
RÖNNBERG JERKER
SAHLSTEDT YRJÖ
SANDBERG JARI
SANDBERG MICHAELA
SANDELIN BJÖRN
SARKANEN STEFAN
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA
SELIN KIMMO
SJÖBERG BÖRJE
SJÖBERG HANS
SJÖBLOM ROGER
SJÖBLOM ULF
STARK PAMELA
STEN ANDREAS
STEPHAN-SUNDSTRÖM ETHEL
STOOR PATRIK
STRANDBERG MARIANNE
SUNDBLOM KLAUS
SUNDBLOM MARTIN
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SUNDBLOM MARTINA
SUNDELL GUY
SUNDSTRÖM CHRISTINA
SUNDSTRÖM GREGER
SUNDSTRÖM GUY
SUNDSTRÖM SUNE
SUNDSTRÖM SVEN
SUNDSTRÖM TORD
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE
SUOMINEN-LINDSTRÖM GUNILLA
SVARTSTRÖM KAROLA
SÖDERLUND BÖRJE
SÖDERLUND INGMAR
SÖDERSTRÖM BILL
TAKALA VILLE
TALMO ARTO
TIHVERÄINEN KALEVI
TUOMELA KARI
TÖRNROOS TOM
UGGELDAHL BJARNE
VAARIMO MARLENE
VAARIMO PENTTI
VAINIO MARKO
VASANKARI JOUNI
VIRRANVUO ANETTE
VUORIO TAISTO
WALLÉN MÅNS
WALLENIUS STEFAN
WALLS TOMAS
WASS TAGE
WENBERG DANI
WENDELIN VILHELM
WESTERHOLM ALEXANDER
WESTERHOLM BO ERIK
WESTERLUND KAJ
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WESTERLUND KERSTIN
WESTERLUND KIM
WIGREN MAGNUS
WIGREN TOM
WIKSTRÖM ANDERS
WIKSTRÖM ERIK
WIKSTRÖM HANS
WIKSTRÖM JÖRGEN
WIKSTRÖM NIKLAS
WILLBERG BENGT
WILLBERG INA
WINBERG GUNILLA
WINSTEN BO
WOLFF CARL-GUSTAF
WREDLUND KAJ-MIKAEL
YRJÖNEN KLAUS
ZITTING JOAKIM
ÄBB MIKA
ÖBERG TOMMY
ÖBLOM-BERGLUND GUN
ÖRNMARK JOHAN
ÖSTERBERG GUN
ÖSTERMAN HENRICA
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= SJÖKAPTEN
= HÖGSJÖSKEPPARE
= KUSTSKEPPARE
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE

NYA KUSTSKEPPARE 2010

NYA SKÄRGÅRDSSKEPPARE 2010

AALTO SEPPO

BRUTEMARK ANDREAS

LOHVANSUU MATTI

ENBERG MIKAEL

EKEBOM OSKAR

LUNDSTRÖM ANTON

HOLM PATRIK

EKHOLM KJELL

LUNDSTRÖM SEBASTIAN

HOLMSTRÖM ROBERT

HENRIKSSON MARTIN

MÄKINEN ILSE

LOHI SAKARI

HOLMSTRÖM CARITA

NYHOLM ULF

QVARNSTRÖM JAN-HENRIK

HOLMSTRÖM JAN

NYSTRÖM RALF

RISTIMÄKI JAAKKO

HOLOPAINEN MARKKU

REHN DAN

VAINIO MARKO

JAAKKOLA JUHA

RENWALL DANIEL

JANSSON BEN

RISTIMÄKI JAAKKO

JANSSON RAINER

WIKHOLM ANDERS

LINDGREN HÅKAN

Bränsle till båten & gott kaffe på en solig terrass.
Norra hamnen Ekenäs 019 241 1790
Tidig vår eller sen höst ring 0400 704 106 / 0400 813 502
www.ekenasport.fi epost: info@ekenasport.fi

Lokalförsäkringsförening Ad Mare
Ystadsgatan 15
10600 Ekenäs
tel. 019-222 3300
Köpmansgatan 4, 10300 Karis
förnamn.efternamn@lokalforsakring.fi
www.lokalforsakring.fi/admare

OY EKE-MARIN AB
Vesterby Tel. 019-241 2670, 0400-473364
10601 EKENÄS Pb 52
www.eke-marin.fi

Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.

NYHET 2011
Nybyggd servicebyggnad
med duschar, toaletter,
klädvård, beställningsbastu
samt mötesutrymme.
Stor gästbrygga med
bekväm sidoförtöjning, eloch vattenposter, wlan.

Välkommen !
info@sommarostrand.fi

