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KOMMODOREN HAR ORDET
Det är nu sista gången jag fattar pennan för att skriva kommodorens ord. Efter totalt
tjugofem arbetsår i styrelsen är det nu dags att stiga åt sidan.
Det var år 1975 som jag kom med, med, jobbade många år i styrelsen, var borta, och
kom med igen.Orsaken var att det var svårt att besätta styrelseplatserna. Ändå har
många som jobbat i styrelsen troget varit med många år. Det har varit bra för klubben
att folk har orkat och haft intresse att hålla igång verksamheten.
Lika viktigt har det varit att medlemmarna troget hängt med och inte så snabbt hoppat
av efter något år.
Det är ju via skepparkurserna som vi får in nya medlemmar.Tidigare om åren var
skepparkurserna välbesökta. Som bäst kunde navigationsläraren ha dubbla klasser
varje kurskväll, nu får vi vara glada om det till kursen i skärgårdsnavigation ställer upp
en handfull elever. Om kursdeltagarnas antal minskar så ökar inte klubbens
medlemsantal eller hålls på samma nivå för tyvärr mister vi några medlemmar varje
år.
Årets kurs i kustnavigation måste inhiberas på grund av för litet antal deltagare. Där
kommer ju också MBI.s regler in det måste vara ett visst antal deltagare för att en
fortsättningskurs får ordnas.
Glädjande nog kunde högsjöskepparkursen, alltså kursen i astronomisk navigation
ordnas.Antalet deltagare är på gränsen till vad MBI tillåter men jag hoppas att alla
deltagare orkar hela kursen igenom och kommer och tenta i vår. Det är en krävande
kurs och man skall nog sätta sig in i det hela för att klara tentamen. På grund av
lärarbrist blev det ett avbrott på många år. Men vi hade tur, Rabbe Lytz från Borgå
lovade ställa upp.Rabbe kommer med bil varje måndag hit till Ekenäs och håller sin
kurskväll.Jag lyfter på hatten för Rabbe och jag är mycket nöjd över att vi får några
nya högsjöskeppare.
Klubbens egna lärare har gjort ett bra arbete och då vår ordinarie lärare Christer
”Lagge” Lagerström har varit förhindrad på grund av sitt arbete har Hans Mecklin
godvilligt ställt upp. Ett stort tack till våra kunniga lärare för deras uppoffrande arbete
klubben till fromma.
Utfärder och exkursioner har inte lockat klubbens medlemmar, men backbilsåkningen
i Meriteijo blev en lyckad satsning. Gammal som ung tävlade om vem som var
snabbast. Den fortsätter vi med om inteRolle Altner som var idekläckare till
bilåkningen hittar på något nytt.
Båtmässan i Helsingfors slog upp sina dörrar i går och som bäst håller styrelsen på att
sälja annonser till Enslinjen, så det är väl ett säkert tecken på att vi skeppare börjar
vakna ur vintersömnen.
Jag önskar alla medlemmar en varm och solig och trygg båtsäsong och jag vill
framföra mitt tack till styrelsen och medlemskåren för det stöd jag som kommodor fått
av er alla.
Här vill jag rikta ett stort tack till alla samarbetspartner,företag, firmor och annonsörer
som understött och hjälpt klubben, ni är alla viktiga för oss, utan er hjälp skulle det
vara ekonomiskt betungande att få ut Enslinjen.

Frej Falck
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VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2016-2017
14.11.2016
09.12. 2016
10.01.2017
18.01.2017
mars 2017
08.04.2017
21.04.2017
14.06.2017
sept. 2017
30.09.2017
20.10.2017
15.12.2017

Kursen i astronomisk navigation börjar
Tent i skärgårdsnavigation
Kursen i kustnavigation börjar
Sista postningsdatum för FM i skrivbordsnavigeringen
Enslinjen utkommer
FM final i skrivbordsnavigering i Ekenäs på Sea Front
Tent i skärgårdsnavigation, kustnavigation och astronomisk navigation
Skepparträff med diplomutdelning på rest Knipan
Skärgårdskursen börjar
Utfärd/Exkursion
Årsmöte på Motel Marine
Tent i skärgårdsnavigation

Följ med Navigationsklubbens
prydda infoannonser i VÄSTIS och kolla
aktuellt på HEMSIDAN med jämna mellanrum. På HEMSIDAN finns bl.a.
klubbens nya stadgar och förändringarna i fordringar för NÖDSIGNALER, vilken
benämning efter att LED gjort sitt intrång också som ljus i nödsignaler, ändras till
begreppet MEDEL FÖR NÖDANMÄLAN. De tidigare pyrotekniska
nödsignalerna kan nämligen numera ersättas av elektronisk utrustning, men mera
därom på HEMSIDAN, www.ekenasnavigationsklubb.net.

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
Din båt får du besiktigad genom att kontakta någondera av klubbens besiktningsmän,
Rune Nyberg eller Christer Lagerström. Se under styrelse. Klubbflagga för
besiktigad båt finns att köpa i TESCON MARINE (se annons sidan 10).

SKEPPARE! Visa din kompetens.
Vimplar, märken och stjärnor tillhandahålls av
MARINBODEN, Norra Strandgatan 20.
Endast kontant betalning.

-4-

EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2016 — 2017

Uppe från vänster; Frej Falck, kommodor, tel 040 755 1229, fhfalck@gmail.com.
Rune Nyberg, ledamot/besiktning, tel 0400 313 634, nyberg.rune@gmail.com.
Henrik Hultgren , sekreterare, tel 040 520 9375, hhultgren75@gmail.com. Christer
Lagerström, vicekommodor / lärare / besiktning, tel 040 502 1756,
lagge@saunalahti.fi. Rolf Altner, skattmästare/medlemsregistret,redaktör, tel 0400
303 003, rolf.altner@nic.fi. Markus Björk, ledamot, tel 0400 575 549,
markus.bjork@tescon.fi.
BÄSTA SKEPPARE. Kom ihåg att du kan premieras och "BEFORDRAS" till
BROTTSJÖSKEPPARE om du gör en mera vidlyftig seglats och berättar om den
i detta blad, eller på en klubbkväll. Stadgarna för utnämning till
brottsjöskeppare kan du bekanta dig med på HEMSIDAN.
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FM i sjökortsnavigering
Det har nämnts tidigare, men nu kommer saken i lite fördjupad version.
Alltså våra tre topporganisationer som har sjöliv på agendan, d.v.s.
Finlands Navigationsförbund, Sjöräddningssällskapet och Segling och
Båtsport i Finland, arrangerar tillsammans FM i sjökortsnavigering.
Tävlandet har två faser. Först är det en uttagningstävling. I den brukar
mellan tre och sex av våra medlemmar delta. I hela landet var antalet
deltagare som bäst uppe i över 120. Nuförtiden ligger antalet något
under hundra. De 20 som klarat uttagningsdelen bäst, kallas till final.
Uttagningen kan skötas under en gemensam kväll eller göras var som
helst oövervakat. I uttagningsdelen är alla hjälpmedel tillåtna. I finalen
får endast grundredskap användas och under övervakning. ENK har
flera gånger fått mera än en till final, som bäst fyra. Alla har dock inte
ställt upp utan överlåtit sin plats åt sämre rankade. Om en rankad inte
ställer upp i finalen inkallas den tjugoförsta o.s.v., så att kvoten tjugo i
finalen uppfylls.
Den av oss ENK´are som klarat uttagningen med minsta antal felpoäng
kallas till klubbmästare i vår klubb. Vid årsmötet pokaliseras skepparen
ifråga.
Nu senast, d.v.s. i mars 2016 var vi tre som ställde upp i finalen som var i
Borgå. Tävlandet går ut på att enligt ett orderbrev på ett sjökort sätta
kurser, rätta kurser, med pejlingar bestämma positioner, räkna ut farter
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och tiden för när man anländer till någon position. Hur många grader
man enligt kompassen bör gira för att från en kurs komma in på
följande, o.s.v. Vi skall komma ihåg att t.ex en 40 graders verklig
kursförändring på kompassen kan vara nånting annat då missvisning
och deviation kommer med i leken. Det förekommer alltså allt tänkbart
som har med navigering att göra i uppgifterna. Arbetet är rätt stressigt
då allting skall göras på en bestämd tid. I Borgå gick det rätt bra för
ENK, i och med att en av oss, Macke, placerade sig på podiet, som det
nuförtiden heter, som andra, med segraren Rabbe Lutz och trean Jim
Eriksson. Båda borgånavigatörer. Rabbe fungerar detta läsår som vår
lärare i astronomisk navigation. Jim igen har redan tidigare fått bestiga
podiet, åtminstone en gång som vinnare.
I princip ordnas följande års final på den ort därifrån segraren kommer .
Borgåborna var dock schangtila och erbjöd ENK att vara arrangerande
förening i år, 2017. Hoppeligen klarar någon ENK´are sig så bra i
uttagningen att vi får representation i vår egen final, som sker i början av
april. PS. Resultatet från årets uttagningstävling har kommit i
skrivandets stund. Tre av fyra från ENK kvalificerade sig för final. Hur
många som ställer upp återstår att se. Markus Altner blev klubbmästare
2017.
ra

Finalresultat 2016. Jim, Markus, Rabbe, 3, 2, 1. från vänster
- 11 -

- 12 -

RACERNAVIGERING
Styrelsen har erbjudit sina medlemmar olika evenemang som på
årsmöten godkänts till verksamhetsplanen. Tyvärr har förslagen trots
det rätt ofta inte gillats av medlemmarna och evenemangen har sålunda
ibland inhiberats. Därför beslöts på ett möte på höstkanten att något helt
annorlunda skulle provas. Idén som framkastades faller utanför
stadgarna, hur man än försöker tolka dem till projektets fördel. Men, å
andra sidan utgick vi från att inget värre krambamboli skulle uppstå om
styrelsen aningen sidstäppar. Alltså var saken klar. Efter lite förarbete
utannonserades backbilsåkande i
Tykö (Teijo) med lunch på hemvägen
i Matildedal. Inte heller denna gång
var uppslutningen enorm, men
tillräcklig för att verkställa planen.
Åkandet sker i den längsta pisten, på
sand, till åtskillnad från Påminne där
banan är asfalterad. Båda ställena har
automatisk tidtagning så helt
naturligt uppstår en tävlingsatmosfär.
Arrangörerna, bekanta från vintertider, var lämpligt införstådda i att det
är bra för allvarstyngda navigatörer
att ibland så att säga kasta loss och
bara låta det gå. De hade det lika roligt
som vi. De hejade på ungdomarna för
att de skulle klå de grånade och oss
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gråskägg hejade de på antagligen därför att de inte ville bli anklagade
för att vara partiska. Tävlandet var så uppskruvat att vi inte ville
använda våra egna namn, utan vi tog konstnärsnamn, namn som också
förekommer i formel ett-cirkusen. I startfältet fanns sålunda Alonso,
Hamilton, Bottas, Rosbergarna, både Keke och Nico och naturligtvis
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Raikkonen, med många andra. Banan var som sagt sand med mindre
och också större stenar inblandade. Det hoppade och skakade så att
omgivningen sågs i minst dublett. På ett tecknat porträtt av t.ex. Bottas
skulle han ha haft en spiral ovanför huvudet, ett tecken på lindrig yrsel.
Någon fick nästan spin på ekipaget så att det i det närmaste blev
tvärstopp. Det var roligt att låta det gå med fyrhjulssladd genom
kurvorna, men tiden blev sämre ju mera man sladdade. Här fungerade
samma regel som för vanligt bilkörande, nämligen att det lönar sig att
bromsa före kurvan, inte i den, speciellt därför att backbilen har
bromsar bara på bakhjulen. Bromsar man med ratten vriden har man
snabbt baken fram och tvärtom och finner sig plötsligt ute i storskogen.
Åtminstone på glatta underlag.
Glada i hågen tackade vi för oss och åkte till Matildedal där
hovmästaren var förvarnad att en skara hungriga formelkuskar skulle
uppenbara sig. Han önskade oss välkomna och maten smakade faktiskt
alla utan knorr och till råga på allt så bra, att porslinet var nästan klart att
ställa i skåpet då det burits ut. Vid bordet beslöts att händelsen skulle bli
årligen återkommande. Dehär betyder att klubben nuförtiden har två
klubbmästare. En i sjökortsnavigering som funnits i många år och nu
den nya som kan kalla sig BB mästare. BB från backbil.
Klubbens första BB mästare är Kim Johansson, "Kimmen".
ra

Alla är vinnare
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NÅGONSTANS OCH TILLBAKA 2013
Det hela började väl kort efter upptagningen av båten, då kallet ut till sjöss av någon
anledning ofta är stort fast båten oftast stått oanvänd i flera veckor.
Nåväl, planerandet och drömmandet var i full gång redan före isen lagt sig. Vart stäven
skulle riktas var helt självklart, västerut. Men hur långt och hur länge var helt oklart.
Semestern var 2013 i juli. Då försten (Gustaf 2år) på olika sätt framfört att
dagsetapperna högst kan vara i ca 4-5h och båtens ekonomiska marschfart (om något
sådant ens existerar mera) är 7,5 kn. så bestämdes att jag, för att spara lite tid, kör båten
till Mariehamn och resten av besättningen stiger på där.
Den 8.7 vid lunchtid kastades repen loss och semestern hade börjat. Rutten gick som
vanligt via Hangö, syd på Rosala och till Utö där motorn ströps ganska exakt 2100. Var
tvungen att lägga till vid bryggan på Ormskär då en svensk eskader hade ockuperat
hela gästbryggan. Eftersom jag var ensam så var middagen enkel.
Den 9.7 kl.0700 var det start mot Mariehamn. Rutten gick syd på Kökar via Föglö osv.
Var framme i Mariehamn ca 1500. Tankade 96 liter, dvs. 5,3l/h och ca 0,75L/M,
medelhastighet 7,1 kn. Helt acceptabelt. Då resten av besättningen skulle komma
först nästa dag så valde jag att besöka en restaurang och äta gott.
Torsdagen den 10.7 anlände besättningen eller passagerarna, beroende på hur man ser
på saken, med Viking Line. I besättningen ingår frun, döttrar x 2 och försten. Vi hann
ännu med lite bunkring i Mariehamn och bestämde oss för att köra till Rödhamn över
natten.
Nästa dag, den 11.7, var det start över Ålandshav någon gång på förmiddagen. Ny
införskaffningen inför säsongen, autopiloten som nuförtiden styr till 99 %, är den
bästa instrumentinförskaffningen hittills. Är
mycket nöjd med den. Lite
sjö på babords låring men
då det kom akterifrån så
ökade ju bara marschfarten. En del av besättningsmedlemmarna tyckte
det var bäst att komma ut
på däck och titta på
horisonten medan försten
och redarinnan sov som
vanligt. Vi var framme i
svenska Gräddö någon
gång på eftermiddagen.
13.7 start mot Sandhamn i sällskap med en annan Ekenäsbåt. Vi hade två sköna dagar i
Sandhamn. Sandhamn har sin charm med sina villor, Värdshuset och bageriet.
15.7 och start mot Jungfruskär naturhamn nu i sällskap av två Ekenäsbåtar. Måste här
nämna att då alla tre båtar inte så att säga är "mainstream" så väckte vi nyfikna blickar
när vi kom till gästhamnarna. Vilket vi ju bara tyckte var roande. Det är ju bra att
Svenskarna någon gång få se riktiga båtar...
16.7. Avgång mot Utö, svenska versionen. På Utö hyrde vi cyklar och cyklade till
kyrkan, åt lunch på vägen och fortsatte cykla den nästan 10 km långa vägen till Ålö.
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Väl framme på Ålö smakade glassen och drickan gott. Utö är för barnen ett trevligt
ställe. Eftersom en av båtarna i gänget härifrån skulle svänga hemåt så avnjöts även
annat än folköl denna kväll.
18.7 bestämmer vi oss för att köra några mil till Nåttarö. Planen var att ta oss till
Landsort men vädret var inte på vår sida. Så det blev en dag på Nåttarös fina
sandstränder. Vi låg vid ångbåtsbryggan på västra sidan. Lagunen på norra udden är fin
men där är allt som oftast trängsel, så även nu.
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19.7 kör vi i 2h till Nynäshamn.
Nynäshamn har en fin gästhamn
med god service. I denna hamn
finns en av de bästa fiskbutiker vi
någonsin sett. Väl framme så ville
kvinnfolket gå på stan och
karlarna blev i båten och gjorde
det som män gör… Kvällen
avslutas med rökta räkor. Otroligt
gott.
20.7 Till Landsort. Vädret är
perfekt, för motorbåtar alltså.
Hamnen vid norra udden var helt
full så vi körde runt hela ön för att
se om det finns någon annan plats.
Hamnen på östra sidan var också
full. Åkte in för att kolla läget
närmare men det blev bråttom ut
då vi blev belysta om att turbåten
kommer in om fem minuter. Hann
dock ut i tid och körde tillbaka till
norra hamnen. Fortfarande fullt så
vi la till vid den lilla klacken som
är mitt i hamnen. Första gången på
resan hade vi på riktigt nytta av att
ha gummijollen med. Efter lunch
rodde vi iland och promenerade
den ca 3 km långa vägen ner till
byn. Det fanns cyklar att hyra vid
gästhamnen men inga med
barnstol, åtminstone då. Byn var
ändå värt ett besök. Liten och

Kungsgatan 3 Ekenäs
Tel. 019-223 4444
Specialaffären för:
Lås + planering, automatik, beslag och
småjärnhandelsvaror
Markiser, spjäl- och specialgardiner,
gardinstänger och mycket annat
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vacker, som klippt ut ur ett vykort. Väderleksrapporterna lovade helt fantastiskt väder
långt framåt så här blev det att debattera framtida planer. Eftersom det är ca 10 h till
Gotland så förkastades den idén med mer eller mindre långa tänder. Vi kom fram till att
vi måste ta det besöket någon annan sommar då försten är större och klarar av längre
resor. Eftersom äldre dottern redan tidigare meddelat att hon inte vill vara längre med
på seglats än en dryg vecka så var det nu hög tid att fundera hur vi på ett säkert sätt
skulle få hem henne. Det visade sig att det från Norrköping gick flyg direkt till
Helsingfors-Vanda och till ett billigt pris. Vårt sällskap, den andra Ekenäsbåten, måste
vända hemåt och Nereida fortsätter söderut till Kolmården.
21.7 är det start efter morgonmålet. Stopp vid Ringsö vid lunchtid. Vi tar ett dopp i
havet, äter snabblunch och lägger försten till kojs. Sedan åker vi mot Nävekvarn
gästhamn, varifrån vi läst att det går att ta sig till Kolmårdens djurpark. Vi är framme på
kvällskvisten, tar oss snabbt iland för att söka efter någon plats att äta eftersom alla
vägrade att kocka. Lång dag med mycket dieselbuller hade gjort sitt.
Gick efter middagen till hamnkontoret för att hyra bil till morgondagens Kolmården
besök. Det fixades enkelt med en privat gammal BMW som fanns till hands. Passade
samtidigt på att prata med gubbarna i kontoret, om möjligheterna att smidigt komma till
Norrköping. Gubbarna kring bordet, alla äldre gentlemän, svarade att det nog var näst
intill omöjligt att ta sig enkelt till Norrköping. Det var ju typiskt, tänkte jag.Plötsligt
erbjuder sig en av herremännen, Olle, att skjutsa oss. Jag trodde inte mina öron, tänk att
det ännu finns genomhyggliga människor någonstans. Nästa dag gick vi på
Kolmården. Det är annars värt ett besök även för vuxna. Kolmården imponerade med
att vara rent och välorganiserat. Trots mycket människor så var det bra med plats.
Delfinshowen glömmer vi aldrig. Dagen därpå var Olle på plats vid överenskommen
tid och skjutsade oss till flygplatsen med sin husbil som han kört omkring i Europa och
Norden med de senaste 15 åren. Då jag vinkat av dottern och gick ut hade Olle kokat
morgonkaffe åt oss. Sedan blev det sightseeing i Norrköping.
23.7 riktades stäven, efter allt för många land dagar vemodigt Österut. Nästa stopp blev
Ringsö igen. Där träffade vi svenska släktingar i sin segelbåt. Vid det här skedet hade
algblomningen börjat men viken vi låg i var fri från alger.
24.7 tyckte vi att suget efter rökta räkor inte ännu var mättat så det blev Nynäshamn en
gång till. Det var även dags att byka kläder och gästhamnen har en bra tvättstuga.
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I bastun i Nynäshamn frågade jag försiktigt om
jag kan kasta lite mera bad av mannen bredvid
mig. Då jag på basen av hanns accent
konstaterade att han är från Finland så blev det
att prata en stund med honom. Han och hans fru
var på väg hem efter att ha varit i Karibien i två
år. Han hade varit tvungen att köra för motor
ända från Falmouth då det inte blåst tillräckligt
för att segla. Han var inte säkert så nöjd med
vädret de kommande dagarna heller då det inte
blev en tillstymmelse till vind. Vi får även veta
att andra svenska släktingar är ute och seglar.
Vi bestämmer oss för att möta upp dem nästa
dag.
25.7 åker vi mot Ornö för att träffa
släktingarna. Vattnet är nu helt gulgrönt av
algerna. Det är hett och ett dopp i havet skulle
kännas skönt men vi avstår pga. algerna. Efter
att ha träffat släkt och ätit middag med dem så
konstaterar vi att även vår tid börjar vara på
kort. Olika alternativ diskuteras och beslut
gjordes snabbt.
Så nästa dag 26.7 startar vi på förmiddagen, det
blir lunch på svaj någonstans mellan Ornö och
Sandhamn. Stopp i Sandhamn och middag på krog. Eftersom vädret ännu var fint så
blev det start mot Finska Utö 20-tiden. Ginade ut från skärgården norr på Revengegrundet och satte första waypointen norr på Suomen Leijona och följande strax syd på
Utö sedan var det bara att trivas. I ett skede på natten var det så stilla att det var
omöjligt att urskilja horisonten. Jag var tvungen att på radarn söka ett fartyg och sedan
försöka hitta det optiskt. Jag konstaterade att jag tidigare stirrat ner i vattnet och horisonten befann sig betydligt högre. Hela Norra Östersjön var en enda algsörja, sorgligt.
27.7 kl.0700 kör vi in i hamnbassängen på Utö för andra gången på resan. Laxen ligger
på svaj i morgonsolen. Kör rakt till bryggan, kommenderar tystnad ombord och törnar
in. Efter två timmars sömn tycker försten att det räcker. Hamnbassängen är fylld av
stinkande alger så vi bestämmer ganska hastigt att fortsätta mot Brunskär där vi
traditionsenligt skall träffa bekanta.

Kungsgatan 8, Ekenäs - Köpmansgatan 4, Karis
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29.7 är det dags att åka vidare. Det blir lunch och bunkring i Korpoström, besättningen
till kojs och 1500 rpm i maskin. Då Skärgårdshavet fortfarande var gröngult så
bestämdes att Kasnäs med simhall blir nästa hamn.
Avslutningsvis blev det Hangöby hamnen 30.7 och Norra hamnen i Ekenäs 31.7.
Summa summarum kan konstateras att resan på alla sätt var lyckad mycket tack vare
sällskapet av de andra båtarna och det exceptionellt fina vädret.
Henrik Hultgren
Skeppare på Nereida

Hempels BÅTFÄRGER och LACKER

VÄRISILMÄ
EKENÄS -TAMMISAARI
Torngatan 3
Tel. (019) 241 1585 / 040 678 4166
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Tegelbacken, 10600 Ekenäs.
Tel 019 2416710 eller 0400 955161
e-mail: tom.fagerstedt@raaseporinmetalli.fi
www.raaseporinmetalli.fi

EVINRUDE FÖRDELAR
GARANTITIDER
•3 år / 300 timmar + 2 år / 200 timmar gäller för
•5 år / 500 timmar gäller för
•Automatisk vinterkonservering
•Ekonomisk
•Pålitlig
•Effektiv
•Service
•Miljövänlig •Reservdelar

F:ma Guy Wikström
Västerby Strandväg 25, Ekenäs tel. 0400 476 735
guy.wikstrom@co.inet.fi

Båtförsäkringar
Raseborg 019-222330 Hangö 019-2223333
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-Vapen
-Ammunition
-Jakttillbehör -Jaktkläder
Köper och förmedlar vapen

Jan Björklund
Gesällvägen 10 10600 Ekenäs
Tel. 040 717 1400
Släckarservice, småmaskinservice, vässningsservice
NN Multitool, Greve Moritzgata 1, 10600 Ekenäs
044 501 0970, niklas@multitool.fi, www.multitool.fi

TESTKÖR NYA

RAV4 HYBRID
HOS OSS!

Rav4 Hybrid från 41.543,70€

HORSBÄCK, EKENÄS TEL. 019-221 0100
Bilförsäljningen: må-to 8.30-18.00, fre 8.30-17.00, lö 10-14
Paul Alm 044 3205683, Petteri Bäckroos 0443205684, Kari Pallin 0443205685

Service: vard. 8-16: Jani Vanhanen 2210 106, Jan-Erik Barsas 2210 110
Reservdelar: vard. 8.00-17.00: Tommy Kevin 2210 105
- 27 -

MÅNGSIDIGAST I
VÄSTRA NYLAND
0

www.hav.fi
office@hav.fi
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BÅTTILLBEHÖR
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DIN URSPECIALIST.
GRUNDAD 1896

Långgatan 17
Tel. 019-241 1136
uraffar@surfnet.fi

- Klockreparationer
Bl.a. väggur och golvur
- Klockförsäljning
Bl.a. Seiko och Leijona

Vi planerar, restaurerar och bygger nytt

Byggnadsaffär Stefan Lindqvist Kb
Kråkholmen 9 10600 EKENÄS
tel 040 587 8646

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
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Borttagning av bottenfärger.
Sandblästring.
Målning av järnkölar.

K.Nyholm
0400 470857
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Pehr Sommars gata 14, Ekenäs
Tel 0207 - 433 280
www.travaruhuset.com
Vi saluför allt byggnadsmaterial

Vinterförvaring - Båtförmedling - Service

Vi har:
2
- Trygg transport med Roodberg
- En ny högklassig 2000m hall
trailer upp till 35 ton.
med jordvärme och betonggolv.
- Kapacitet för motor- och segel- - Konkurrenskraftiga paketpris
inklusive full service.
båtar upp till 60 fot.

Horsbäck, Gäsellvägen 5 10600 Ekenäs
Tel. 045 6719979
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Ekenäs Navigationsklubb r.f.
Verksamhetsberättelse 01.10.2015 – 30.09.2016
Årsmötet hölls den 23.10.2015 på Motel Marine
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor
Frej Falck
Vicekommodor
Christer Lagerström
Sekreterare
Henrik Hultgren
Skattmästare
Rolf Altner
Ledamot
Rune Nyberg
Ledamot
Markus Björk
Verksamhetsgranskare
Ingvar Jönsson
Curt Lindström
Verksamhetsgranskarsuppleant
Sami Nevalainen
Styrelsen har sammankommit till fem protokollförda möten.
Dessutom ordnades två föreningsmöten
Verksamhet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 289, vilket utgör en minskning med 3 medlemmar.
Under året fyllde Ekenäs Sjöräddare r.f. 50 år. Christer Lagerström, Rolf Altner samt Rune
Nyberg
uppvaktade dem på deras årsmöte den 5 november 2015 med bordsstandar nr.24
Tentamen i skärgårdsnavigation hölls den 11 december 2015. Christer Lagerström har fungerat
som lärare.
Under januari hölls uttagning till FM i skrivbordsnavigering. Uttagningen fungerade samtidigt
som klubbmästerskap och klubbmästare blev Rolf Altner.
16 mars hölls allmänt möte på Hotel Sea Front med behandling av de nya stadgarna. Samtidigt
ordnades diplomutdelning.
19-20 mars höll Finlands Navigationsförbund årsmöte i Tammerfors, Frej Falck deltog.
ENSLINJEN utkom i mars med Rolf Altner som huvudredaktör.
2 april deltog Rolf Altner, Markus Altner samt Stefan Degerlund i FM-finalen i
skrivbordsnavigering i Borgå, Markus Altner blev andra.
22 april hölls tentamen i skärgårds- och kustnavigering. Christer Lagerström har varit lärare.
15 juni hölls allmänt möte på restaurang Knipan med behandling av de nya stadgarna. Samtidigt
ordnades diplomutdelning.
28.8.2016 Uppvaktades Christer Lagerström med bordsstandar nr:25 då han den 28.05.2016
fyllt 50 år.
22.9.2016 Uppvaktades Rune Nyberg på sin 65-års dag med bordsstandar nr:26
11.9.2016 fyllde Frej Falck 70 år han uppvaktades 01.10.2016
30.09.2016 godkändes Ekenäs Navigationsklubb r.f. nya stadgar av patent ochregisterstyrelsen.

STYRELSEN
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Västanbyvägen 6, 10600 Ekenäs

019 - 2416600

Problem med dieseln?

DIESEL - KORPELA
LÖSER DEM!
Ring 019-241 6755
email diesel.korpela@co.inet.fi
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Tel:+358192411797

Fax: +358192411729

www.torktek.fi

35
ÅR

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

Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.
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ENK’s registrerade båtar
Ägare

Båtens namn och typ

Aalto Seppo
Altner Rolf
Berglund Staffan
Björk Markus
Degerlund Leif
Eklund Henrik
Ewalds Helena
Ewalds Nils
Falck Eva-Maria
Hjorth Charles
Holmström Jan-Erik
Holmström Jonas
Holmström Jonas
Jansson Ben
Piponius Ulf
Ruuskanen Jeanette
Rönnberg Harras
Weckström Henrik
Vikström Thomas
Winberg Kenneth

Aallotar
Laxen
Madir
Christina
Sofia III
Bentomarie
Odöpt
Kennedy
Venny
Carina II
Odöpt
Way of life
Odöpt
Ella
Mymlan
Jolly Jumper
Mollo
Flibbertigibbet
Vivi
Noomi

Registernummer

Bella 700
Johnssonbygge
Fairline Carrera 24
Carver 4207 Motor Yacht
Yamarin 4700 BR
Fiskare / Trålare
Bella 572 C
Trålare
Marino 725
Bella 850
Holmö 44 Sundeck
Bayliner 2455
Yamarin 540 BR
Bella 652
Falcon Molinari
Nordic 77
Nauticat 33
Flipper 760
MV-Marin 660 FC
Marino 8000
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S-16834
U-18858
A-15729
T-22611
U-28596
U-23395
U-42292
U-30437
U-40698
U-38616
U-57926
U- 47684
T-38210
U-41575
A-19233
A-2730
U-50266
T-18536
X-13552
U-7244

DU/DITT FÖRETAG vill säkert annonsera i nästa års ENSLINJE.

Vänligen kontakta någon i styrelsen.

F:ma
Börje H. Forsman
Svetsnings- och reparationsarbeten
VVS monterings- och reparationsarbeten
Materialförsäljning (VVS och Metall)

Skåldö, 10600 Ekenäs
019-201 339, 0400-474 668

)

Vi bygger brokistor
och kajer
FMA BÖRJE WESTERHOLM
och kan byta ut
Ekenäs
tel. 040-717 3077
gamla brokistor
019-208 701
under båthus.
Vi har lång erfarenhet och har många nöjda kunder.
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MEDLEMMAR
Förändringar i medlemsregistret, som t.ex. adressförändring eller önskemål om
utträde ur klubben meddelas till skattmästaren. Se under styrelse. Styrelsen
försöker så bra som möjligt hålla medlemsregistret uppdaterat, men utan hjälp
från medlemmarna är det omöjligt. OBS, OBS. För att snabbt få ut information
har styrelsen beslutat uppgöra register över medlemmarnas e-postadresser.
Registret kommer att användas endast för klubbens ärenden, således inte ges ut
för kommersiellt bruk. Skicka din e-postadress till sekreteraren, se under
styrelsen. Vi tackar för samarbetet.
AALTO SEPPO
AHLFORS BERT
AHLFORS GÖRAN
AHLGREN TOMMY
AJALIN TAPANI
ALLÉN HENRY
ALLÉN SUSANN
ALM BJARNE
ALTNER MARKUS
ALTNER ROLF
ANDERSSON ARMAS
ANTIN PATRIK
ASPLUND INGMAR
BACKMAN CHRISTER
BACKMAN ULF
BERGLUND BJÖRN-OLOF
BERGLUND DICK
BERGLUND GÖSTA
BERGLUND STAFFAN
BERGLUND STIG
BERGSTRÖM BROR
BERGSTRÖM DAG
BJÖRK MARKUS
BJÖRKENHEIM BENGT
BJÖRKLUND BÖRJE
BJÖRKLÖF LARS
BJÖRKLÖF MIKAEL
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN
BLOMBERG MIKAEL
BLOMQVIST ROGER
BORGMAN MIKAEL

***
***
V
**
*
*
*
***
**
***V
*
*
***
*
***
**
V
**
*
*
***
**
**V
***
**
**
*
**
*
*
**

BOSTRÖM LARS
BOSTRÖM MIA
BROBERG BÖRJE
BRUNCRONA CECILIA
BRUNCRONA-DRUGGE CHARLOTTA
BUSSMAN CARL-JOHAN
BUSSMAN ROGER
BÄCKMAN GÖRAN
BÄCKMAN PATRIK
BÄCKMAN PER-ERIK
BÖHME FREDRIK
CARLSSON CAMILLA
CARLSSON RONNIE
CARLSTRÖM SARA
CARPELAN NANCY
CARPELAN PATRIK
CARPELAN ROLF
CLÉMENT RENÉ
CRONSTRÖM CHRISTOFER
DAHLSTRÖM TOM
DANIELSSON GÖRAN
DEGERLUND GREGER
DEGERLUND LEIF
DEGERLUND STEFAN
DEGERLUND STEFAN
EHRSTEDT JARL-JOHAN
EHRSTEN EVA
EKBERG TAGE
EKHOLM BIRGIT
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUN
EKLUND GUNNAR

KB PENEVA KY
Gropvägen 6
10600 EKENÄS
045-1138176
info@peneva.fi
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EKLUND HENRIK
ELGH ROLF
ELORANTA TERO
ENBERG MIKAEL
ENBERG TOR
ENGSTRÖM HENRY
ENLUND GUNILLA
ENQVIST JOACHIM
ERROLL ERIK
EWALDS FREDRIK
EWALDS HELENA
EWALDS NILS
FAGERHOLM ANNE
FAGERHOLM JOHN
FAGERHOLM KJELL
FAGERHOLM LEILA
FAGERSTRÖM CURT
FAGERSTRÖM PATRIC
FAGERSTRÖM STURE
FALCK ANNELI
FALCK EVA-MARIA
FALCK FREJ
FORSMAN BÖRJE
FORSMAN HENRIK
FORSMAN MAX
FRIMAN PER-OLOF
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNROOS GUIDO
GRÖNROOS RALPH
HAMMAR THOMAS
HARJULA ERIK
HEMANUS GÖRAN
HENRIKSSON ANDERS
HENRIKSSON MARTIN
HILDEEN RENI
HINDRÉN ANDREAS
HJORT CHARLES
HOLM CARL-MIKAEL
HOLM CARL-OLOF
HOLM PATRIK
HOLMBERG BO-ERIK
HOLMSTRÖM CARITA
HOLMSTRÖM CARITA K E
HOLMSTRÖM DANIEL

**
**
*
**
**
*
**
**
**
**
*
**
*
***
*
*
***
*
***
**
*
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*
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*
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*
***
*
**
***
*
**
**
*
***
*
**
*
**
**
**
**
**
*

HOLMSTRÖM GITTE
HOLMSTRÖM HÅKAN
HOLMSTRÖM JAN
HOLMSTRÖM JONAS
HOLMSTRÖM LEIF
HOLMSTRÖM MAGNUS
HOLMSTRÖM TOMMY
HOLOPAINEN MARKKU
HONGELL BARBRO
HULTGREN CARL-MAGNUS
HULTGREN HENRIK
HÖGLUND JAN-ERIK
ILLMAN ULLA
JANSSON BEN
JANSSON RAINER
JOHANSSON GUY
JOHANSSON KIM
JOHANSSON OLLE
JÖNSSON INGVAR
KAIPAINEN EERO
KARME TOM
KERMORGANT MIKAEL
KESKIKYLÄ ANTERO
KIVELÄ JAN-PETER
KOPRA MIKAEL
KRÖGER KNUT
KÄLLBERG GUY
LAGERSTRÖM CHRISTER
LAINE KALLE
LANDÉN FREDRIK
LANDÉN MIKAEL
LEINO JOUKO
LEVÄLAHTI KARI
LINDBERG TOR-BJÖRN
LINDBLAD CARL-GUSTAV
LINDBLAD KIM
LINDBLAD STIG
LINDBLOM ANNIKA
LINDBOM MIKAEL
LINDERMAN BÖRJE
LINDGREN GUSTAF
LINDGREN JOHAN
LINDGREN MIKAELA
LINDH DENISE
LINDHOLM KENNETH
LINDHOLM PER-ERIK
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LINDHOLM RASMUS
LINDQVIST GUN
LINDQVIST LARS
LINDQVIST MARKUS
LINDQVIST TONY
LINDQVIST VIVA
LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM JENS
LINDSTRÖM SVEN-ERIK
LOHVANSUU MATTI
LOMBERG ANNA
LUNDSTRÖM PAMELA
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI
MALMBERG PEHR ERIK
MALMÉN JAN-ERIK
MARTIN NICKLAS
MATTILA JUKKA
MECKLIN HANS
NEVALAINEN SAMI
NISKALA JERRY
NORDIN MARKUS
NYBERG HENRIK
NYBERG RUNE
NYBOM LEIF
NYHOLM STIG
NYHOLM ULF
NYLUND DANIEL
NYLUND LARS-ERIK
NYLUND MAGNUS
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM MONICA
NYSTRÖM OLOF
NYSTRÖM RALF
NYSTRÖM ROGER
NYSTRÖM SVEN-OLOF
OHTONEN TIMO
OJA TAUNO
PALMROOS MIKAEL

**
***V
**
**
*
**
***
***
*
*
***
*
*
*
*
*
*
*
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*
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*
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*
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V
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PAUKKU HARRI
PELKONEN SATU
PHILSTRÖM LEIF
PIPONIUS ULF
POUSETTE CARL-GÖRAN
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK
REHN DAN
REHN MARIKA
REHNSTRÖM CAJ
REHNSTRÖM LINUS
ROSENDAL ROGER
ROSENDAL ROGER
ROSENLUND OLOF
RUNDQVIST HANNES
RUUSKANEN JEANETTE
RÅSTEDT KARL GUNNAR
RÖBERG HELENA
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
SJÖHOLM FREDRIK
SJÖSTEN TIMO
SKARPMAN KENNETH
SNABB FRIEDEL
STARK PAMELA
STEPHAN ETHEL
STOOR PATRIK
SUNDBLOM KLAUS
SUNDBLOM MARTIN
SUNDBLOM MARTINA
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SUNDELL GUY
SUNDELL HENRIK
SUNDSTRÖM CHRISTINA
SUNDSTRÖM GUY
SUNDSTRÖM SUNE
SUNDSTRÖM SVEN
SUNDSTRÖM TORD
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE
SVARTSTRÖM KAROLA
SÖDERLUND BÖRJE
SÖDERLUND INGMAR
SÖDERSTRÖM BILL
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
WECKSTRÖM HENRIK
WENBERG DANI
WENDELIN VILHELM
WENNERSTRÖM ERIK
WESTERHOLM BO ERIK
WESTERLUND KAJ
WESTERLUND KERSTIN
WESTERLUND KIM
WESTMAN JUHANI
WIGREN MAGNUS
WIGREN TOM

Kustskeppare
Elf Camilla
Lindqvist Viva
Källberg Guy
Kopra Mikael
Kermorgant Mikael

***
*
*
**
**
**
*
*
*
**
***
***
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**
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*
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*
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*
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*
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V
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*
*
*
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WIKSTRÖM ANDERS
WIKSTRÖM ERIK
WIKSTRÖM GÖRAN
WIKSTRÖM HANS
WIKSTRÖM JÖRGEN
WIKSTRÖM NIKLAS
WIKSTRÖM THOMAS
WIKSTRÖM YVONNE
WILLBERG BENGT
WILSON SARA
WINBERG KENNETH
WINSTEN BO
WISS PETER
WOLFF CARL-GUSTAF
WREDLUND KAJ-MIKAEL
ZITTING JOAKIM
ÄBB MIKA
ÖBERG TOMMY
ÖBLOM-BERGLUND GUN
ÖRNMARK JOHAN
ÖSTERBERG GUN
ÖSTERBERG MICHAEL
ÖSTERLUND JOHAN
ÖSTERMAN HENRICA

*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
***
**
**
**
***
***
*
*
**
*
*

V
= SJÖKAPTENER
5
M
= MILITÄRUTBILDNING
1
***
= HÖGSJÖSKEPPARE
58
**
= KUSTSKEPPARE
122
*
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE 111
----------------------------------------------------------Sammanlagt
297

V
HM

= BROTTSJÖSKEPPARE
= HEDERSMEDLEM

NYA SKEPPARE 2016
Skärgårdsskeppare
Lomberg Anna
Allén Susann
Bruncrona-Drugge Charlotta
Carlström Sara
Laine Kalle
Lindh Denise
Niskala Jerry
Österlund Jerry
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