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KOMMODOREN HAR ORDET

Ännu för någon vecka sedan hade vi – 30 grader som kallast. 
Båtmässan stängde sina dörrar för någon dag sedan och den har nu 
alltid varit ett sorts startskott för båtfolket. Nu början båtägarna 
fundera över nya prylar och kanske nya båtar. Handeln med 
begagnade båtar brukar ta rejäl fart strax efter båtmässan.
 
Men inom klubben har vi redan hunnit avverka några av årets 
verksamheter. Årsmötet i slutet av oktober 2011 var kanske ej så 
välbesökt av medlemmar men glädjande nog har vi två nya 
medlemmar i styrelsen, Jan Holmström och Christer Lagerström. Jag 
önskar dem välkomna i vår gemenskap.
 
Seppo Pailos som har dragit navigationskurserna håller ett sabbatsår 
men vi lyckades få Trygve Österman att sköta kustskepparkursen. Det 
är viktigt för oss att kurserna fortsätter utan något avbrott, det är den 
vägen vi får in nya medlemmar i klubben. Hans Mecklin drog 
dessutom en skärgårdsskepparkurs i Hangö, det har blivit ett litet 
tomrum där då det ej finns en  aktiv navigationsklubb på orten.
 
Vi gör vårt bästa för att hitta verksamheter som tilltalar medlemskåren, 
det som verkar vara populärast är utfärder och exkursioner och där 
hoppas vi att ingen blir besviken, jag tänker på utfärden till båthotellet 
i mars och båtutfärden i augusti. Vi försöker få någon att hålla 
intressanta föredrag om sådant som intresserar medlemmarna, det har 
vi på vårmötet då Jan berättar om reparationer på glasfiberskrov.
 
Sjö-VHF kursen som Ari Caselius drog var välbesökt och jag hoppas 
att CEVNI- kursen som Trygve drar i höst blir lika lyckad.
 
Jag ber medlemmarna följa med vad som händer på vår hemsida, den 
är alltid up to date och sköts ypperligt av Sami Nevalainen. 
Här vill jag passa på att framföra styrelsens tack till alla medlemmar, 
institutioner och företag som hjälpt klubben.
 
Jag önskar alla en bra, varm och trygg båtsäsong.

Frej Falck



VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2011-2012
 

! 9.12.11 Tent i skärgårdsnavigation 
! 10.1.12 Kursen i kustnavigation börjar 
! 11.1.12  Klubbmästerskap i skrivbordsnavigering kl. 19.00 på Motell Marine
! 28.1.12 Träff med Borgå Navigationsklubb på hotell Sea Front kl. 18.00
! 4.2.12 Sjö-VHF-kurs med tent (kusttrafikcertifikat) lö kl. 10-17. Ari Caselius 

MBI
! 17-18.3.12 Finlands Navigationsförbunds lärar & årsmöte i Esbo (Espoon Kipparit 

arrang.)
! 24.3.12 Exkursion till Ingå Båthotell tillsammans med BNK, lunch efteråt på 

restaurang Sågen
! 28.3.12 Vårmöte med diplomutdelning och föredrag kl. 19 på Sea Front. 

Eventuellt berättar Jan Holmström om hur skador på glasfiberskrov 
repareras.

! Mars 2012 Enslinjen utkommer
! 31.3.12 FM-final i skrivbordsnavigering i Kouvola
! 20.4.12 Tent i kustnavigation
! 6.6.12 Skepparträff med diplomutdelning på Knipan
! 6-11.8.12 Besöka Russarö, om möjligt med Nylands Brigads Jurmobåtar
! 24.8.12 Navigeringsövning
! Hösten -12 CEVNI-kurs med Tryggve Österman som lärare (MBI)
! 26.9.12 Knopafton på Sea Front kl. 19. Tema öppet, ev. Nav.progr. Stormwind
! 26.10.12 Årsmöte på Motel Marine kl. 19.
!14.12.12 Tent i skärgårdsnavigation

Följ med Navigationsklubbens                       prydda infoannonser i VÄSTIS 
och kolla aktuellt på HEMSIDAN med jämna mellanrum.

Obs! Vi annonserar händelser också i västis på ANSLAGSTAVLAN, 
onsdagar.

SKEPPARE! Visa din kompetens.
Vimplar, märken och stjärnor tillhandahålls av 
MARINBODEN, Norra Strandgatan 2.
PRIS, vimplar 25€, märken och kokard 10€, stjärnor 2€.
Endast kontant betalning.



EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
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Klubbens e-postadress: enk@ekenasnavigationsklubb.net

Hemsida www.ekenasnavigationsklubb.net
Adressförändringar till Harras Rönnberg tel. 0400-528 743 (kvällar) 

eller e-post: adress@ekenasnavigationsklubb.net.

Uppe från vänster; Frej Falck, kommodor, tel 040 755 1229. 
ledamot/besiktning, tel 0400 313 634.  Jan Holmström, ledamot, tel 0400 538 589. 
Christer Lagerström, vicekommodor / besiktning, tel 040 502 1756. Rolf Altner, 
sekreterare/ redaktör, tel 0400 303 003. Harras Rönnberg, skattmästare/ medlems-
registret, tel 0400 528 743.

Rune Nyberg, 

Välkommen till Bay Watch 
och tanka både båt och lekamen.

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

Ekenäs
Gästhamn
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Båtresa från Uleåborg till Ekenäs sommaren 2011 

För att en båtresa skall vara möjlig behöver man ju ha en båt eller hur?
Och så här var det som det hela fick sin början...
Vi hade en längre tid haft i tankarna att skaffa en segelbåt, båtar hade vi ju haft tidigare 
av olika slag.
Vi gick alla tänkbara kurser som fanns till buds under vintern och våren: skärgårds-,  
kustskeppar-, VHF-, och  SPRkurser. Och här måste det nog sägas att det var mödan 
värt och mycket lärorikt. Vi hade följt med på Internet vad som fanns till salu på 
båtmarknaden,  vi hade funderingar kring en segelbåt i storleksklassen 24-28 fot, 
alltså en ganska så liten båt. Sådana båtar fanns några tiotal till salu och av dom så blev 
vi intresserade av båttypen Blue Bird 25, ritad av Sparkman & Stephens och byggd av 
Sandell & Mäntymäki från Åbo. Den har fått bra kritik, är kraftigt byggd, bra att segla, 
stadig mm. 
En av båtarna som var till salu såg mycket lovande ut så vi kontaktade säljaren och fick 
veta att båten var byggd 1978 från början till slut på varvet, alltså inget hemmabygge. 
Några bilder av båten fanns att tillgå och från bilderna kunde man se, att båten var hel 
till det yttre, det verkade inte att finnas några jack eller skavanker av betydelse. Den 
var dock matt i färgen. Invändigt verkade den också rätt så fin, teak inredning, inga 
plastmoduler, utrustningen var också omfattande. Efter den informationen  som 

Här är hon, vår Blue Bird 25 i Uleåborg

säljaren gav och på 
basen av bilderna och 
försäljningstexten,  
slog vi till.

Vi köpte båten som 
grisen i säcken (dock 
inget att rekommen-
dera),  men som ur-
säkt så är Jan till sitt 
yrke båtbyggare / 
reparatör, så vi  litade 
på hans omdöme; 
med åren hade han 
sett det ena och det 
andra.
Vi hade inte heller tid 
att åka upp till Uleå-

borg för att inspektera båten. Vi  räknade med att det säkerligen kunde finnas mindre 
saker som skall fixas i båten, t.ex. motorn var ett frågetecken, en saltvatten-kyld Volvo 
MD-5A 7,5 hk, också årsmodell 1978.

Vi formulerade köpebrevet själva. Båten skulle  köpas i befintligt skick och med 
befintlig utrustning. Dock måste båten vara i seglings-skick och sjösatt, motorn i 
gång-skick, och utrustningen i användbart skick. Vad mera kunde man mera begära av 
en 30 år gammal båt?



Det gick sex veckor innan vi kunde hämta båten på grund av semestertiderna. Under 
tiden skaffade vi utrustning för båtresan, bla. kartplotter, livräddningsflotte, sjökort 
mm och mycket skickade vi i förväg upp till Uleåborg.

Den 20.6.2011 var det då dags att ta sig till Uleåborg. Med flyg från Helsingfors tog det 
ca 55 minuter, snabbt och bekvämt.
Framme var vädret kallt och lite regnigt. Och där i gästbåtshamnen, som för övrigt var 
nästan tom, låg hon förtöjd vår Blue Bird, som visade sig för tillfället heta Defyr II. Var 
alla fritidsbåtare mitt i bästa säsongen var visste vi inte.

Säljaren var på plats och hälsade oss välkomna.  Det första intrycket var i stort sätt det 
som man kunnat  se från annonsbilderna och säljaren visste berätta att ena ackun var 
lite dålig, en 100 ah, vattenklosetten var inte helt tät, och om motorn stannade så skulle 
man göra si och så...

Efter en ytlig genomgång av båten  tog 
vi emot den, säljaren försvann för gott 
och vi var båtägare! Vi började genast 
inspektera båten lite noggrannare. 
Säljaren hade berättat att  han till yrket 
var el-ingenjör (?), och bland det första 
som man fick syn på var att el-trådar 
hade efteråt dragits lite kors och tvärs i 
båten, osäkrade! 
I maskinrummet saknades ett grov-
bränsle- filter;  nå, om det nu har gått 
dryga 30 år utan, så kunde det väl gå 
ända hem...

Det där med el hade vi inte tid  med just nu, fast vi  hade med alla tänkbara 
installationsmaterial och verktyg mm. Men den dåliga ackun byttes genast till en ny 
och så köpte vi en i reserv. Den sattes fast och kopplades ihop med det gamla el-
systemet med brytare,  så att det vid behov snabbt kunde tas i användning.

Vädret var dåligt, det småregnade i tre dagar och vi hade inga regnställ att tillgå så det 
var ungefär det första vi  köpte, plus gummistövlar. Nu kunde vi i ur och skur gå upp 
till byn och handla allt det som vi inte hade haft möjlighet att ta med oss från Ekenäs. 
Det var säkert en syn när vi två gummiklädda var ute och handlade i olika repriser i 
byn, där de andra  gick omkring med  paraply och lite våta byxben.
Nåja,  efter allt handlas och provianteras så började vi fundera på att vart allt skulle 
rymmas i båten. Det såg helt omöjligt ut med alla kassar överallt,  men otroligt nog 
fanns det plats även i en så här liten båt att stuva undan. Men vi fick nog planera 
noggrant storleken på saker och antalet som skulle skaffas, för att få med allt de 
nödvändiga. Vi hade även planerat rutten hem så, att vi skulle besöka gästhamnar med 
tillgång till vatten och el och någon butik i närheten så att vi inte skulle  behöva köpa 
mat  i någon större mängd.
Kartplottern sattes fast i bakkanten av skjutluckan under sprayhooden, som visade sig 
vara en ypperlig plats för den. Vi tankade bränsle och vatten, inga mätare fanns på 
någondera av tankarna, så tog vi tog ett par fyllda reservkanistrar med.



Äntligen var det  dags att ge sig iväg! Vi kastade loss den 23.6.2011 kl 06:00. 
Det blåste 5-6 m/s sydlig vind, alltså 
motvind, så de första sjömilen gick för 
motor. Nå, det gick som smort, autopiloten 
på och så var det bara att åka, plottern 
visade var vi var och det sattes tid och plats 
efterhand på sjökortet, precis som vi lärt 
oss på skolbänken.
Ibland styrde autopiloten riktigt bra och 
emellanåt lite sämre och när en av 
mobiltelefonerna  ringde så spårade den 
helt ur. Tur att det inte fanns någon trafik i 
faret! Vi kom snabbt underfund med att det 
inte var någon bra idé att sitta med 

telefonerna i fickan nära autopiloten och ej heller nära styrkompassen, så dem fick vi 
lämna i kajutan.
Efter några sjömil tog vi kursen ut mot havet. Det blev sidovind så vi hissade seglen 
och det var första gången på den här båten för oss. Vilken underbar känsla! Det gick 
tyst och lugnt, inget motordunkande, det var bara att ställa seglen så bra som möjligt, 
äntligen seglar vi på böljan blå! Detta varade dock inte så länge, vinden mojnade, så 
det var bara att ta ner seglen och sätta i gång motorn. Inte varade det så länge för motor 
heller, -den tystnade liksom... 
Och  som fackman visste Jan att en diesel går så länge den får bränsle om den inte 
mekaniskt går sönder. Aj ja, säljaren hade ju berättat vad man skulle göra.... Och jo, det 
stämde nog, den lilla silen på bränslepumpen var full av skräp! Putsa och lufta och sen 
i gång igen och den gick,  men hur länge... Så körde vi vidare för  motor, och det lilla 
det blåste så var det motvind. Vi hade inte ens en tanke på att börja kryssa i motvind i 
den 1,8 m grunda farleden som gick mellan Hailuoto och Oulunsalo. Dessutom stack 
det upp stenar lite här och var på sidan av farleden.
Till Brahestad kom vi kl 17:00, efter 11 h på sjön och 52 sjömil bakom oss = ca.10 % 
av hela färden.

Hamnen för fritidsbåtar var bra 
och skyddad, servicen var nära, 
knappt några andra båtar, ingen 
hamnavgift, för strömmen 
betalade vi en liten slant.
Så i väg igen 24.6 kl 6:45.
Vädret var grått och ruskigt men 
nästan stiltje. Vi körde sakta ut 
för motor, plottern var ju ny med 
alla tänkbara finesser, så Jan höll 
på och grejade med den... I det 
skedet var den ställd så att 
kartbladet stod stilla och båten 
höll på att åka ut från kartbladet, 
så han kunde inte se farleden 

framför båten på plotterskärmen. Det fanns nog gott om remmare men  plötsligt blev 
avståndet väldigt långt till följande remmare... Motorn på fritt, farten saktades av men 
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skrånks, där stod vi stilla på grund efter en ca 15 minuters färd. Voj nej! hojtade Jan. En 
liten blick runt horisonten och så klarnade det: ca 10 m före grundet gjorde farleden en 
90 graders sväng mot styrbord, och den där remmaren långt borta  hörde till en annan 
farled... Jo god morgon, vad hade vi lärt oss på kursen?!
Backen i, ingenting hände, jo en flooding propeller backar väldigt dåligt, det vet vi 
alla. Så en titt på sjökortet: det verkade vara en liten grusbank på 1,4 m under båten och 
vår båt behövde 1,7 m, nice. Vi prövade att köra över den. En halv meter framåt kom vi 
och där satt vi bara fast. Vad skulle vara nästa trix? Någon brådska hade vi ju inte , vi 
kunde gott vänta på någon båt som kom förbi och be om hjälp, lite genant hade det 
dock kunnat bli.
Det var riktigt tyst, lite disigt och stiltje. Vi provade ännu att vända på plats, kölen var 
ju en kort och djup modell av bly. Klappat och klart! Båten svängde på stället hur 
enkelt som helst så att vi fick nosen att peka ditåt som vi hade kommit ifrån. Full gas 
framåt och så var vi fria igen! Vilken lättnad, nu måste det bli skärpning. Fadäsen tog 
dock  Jan på sig för frun var i ruffen och grejade och knappast hade det hänt heller om 
hon hade haft kommandot...
Det blev igen att köra för motor, lite sydlig vind förstås emot. Vädret blev dimmigt och 
sikten dålig, nu gällde det att vara på sin vakt. Inga andra båtar, bara vår egen syntes på 
plottern. Nu hade en radare varit bra att ha! Så styrde vi ut på åtta meters farleden och 
sen ställdes kursen på 215 grader och så körde vi i timtal utan att se land eller något 
annat alls. Havet, himlen, allting var lika grått. Vi blev trötta att se på ingenting och det 
blev till sist också kallt i pälsen, trots att vi hade på oss våra nyanskaffade 
seglardräkter.
Framme i Karleby var vi kl 20:40 efter ca 14 h på sjön och 68 sjömil. Det var 
midsommarafton och vår bröllopsdag men något desto  mera firande blev det inte, 
ögonen hölls knappt uppe och marinan var stängd. Det blev lite mat och dricka, och 
sen kom John Blund. 

Så i väg igen 25.6 kl 10:25.
Vädret var fint och soligt, på dagen var det 21,9 grader varmt. Vi tog 3 m:s farleden till 
Jakobstad, en lite kortare färd den här gången. Till Jakobstad kom vi kl 16:30 efter ca. 

6 h på sjön och 35 sjömil. Väl 
framme var marinan stängd, 
ingen service,  men så 
kostade det inget heller. I 
övrigt var gästhamnen snygg 
med många båtplatser.

Så i väg igen 26.6 kl 6:00.
Vi steg tidigt upp på mor-
gonen, åt morgonmål, plock-
ade ihop saker, tog fram lap-
topen och kollade vädret på 
Internet , hamnar och farled 
på Sailmate. Dagens rutt pro-
grammerades in på plottern, 
och  så iväg.
Vädret var relativt fint, i 
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vissa riktningar kunde vi ha nytta av förseglet under motorgång, men vinden var i stort 
sett emot. Det var också stenigt men vi såg dem bra... Plötsligt dök det upp en säl och 
så några till. Först måste vi gnugga ögonen för att vara säkra på  att det inte var rörliga 
stenar... Men nog var det sälar, de försvann lika fort som de kom.
Sedan fick vi syn på en stor bro långt långt borta och det tog en liten evighet att komma 
till den. Kl. 15:40  åkte vi under den, det var frågan om Replot bro och  från båten sett 
enorm.

Till Vasa kom vi kl. 17:50 efter 
ca 12 h på sjön och 64 sjömil.
Vi sökte oss till gästbåtshamnen 
i Vasklot/WSF, där det fanns all 
tänkbar service, en jättefin 
hamn
Här stannade vi en hel dag, 
delvis för att vila ut och delvis 
för att skaffa mat och dricka 
samt några andra förnöden-
heter. Vi hade flera gånger blivit 
varse om att den ena ackun fick 
dålig laddning, felet visade sig 
vara en trasig huvudström-
brytare. I staden hittade vi sedan 
en ny kraftigare variant. Det var 
fint att i lugn och ro gå runt i 
staden. Det fanns mycket att se 
på, det var varmt och soligt och 
vägen från Vasklot till centrum 
över en liten bro var ganska så 
kort. 

Så i väg igen 28.6 kl 5:20.
Det var sol och  vind 1-2 m/s. 
Motorn i gång och så for vi i 
väg. Vi valde 3 m:s farleden för 
att få se lite av skärgården.
Nu märkte vi  att det finns lite 
båtliv i Bottenhavet, längre 
norrut från Vasa hade det varit 
ganska glest med fritidsbåtar. 

Nu mötte vi till och med några tyska segelbåtar. Vi skulle gärna ha seglat mera i stället 
för att köra för motor, men i svag motvind var det ingen större idé, och vår 67 sjömils 
etapp skulle ha dragit ut allt för mycket på tiden. 
Till Kaskö kom vi kl 18:00 efter ca 12,5 h på sjön och 67 sjömil.
Gästhamnen låg mellan Kaskö och Eskö,  en långsmal ö,  med ett sund emellan.
Det var en något orolig plats för båtarna som var förtöjda, eftersom det genom sundet 
löper en genomfart för båtar. 
Det fanns visserligen en  hastighets-begränsning, men den funkade ej. Det var mycket 
vågskvalp hela tiden.
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Jaha, och så var det det där med  
sk- lukten, varifrån kom nu den 
då? Septitanken och slangarna 
såg rätt så nya ut. Tanken på 40 l 
var av nylon,  genomskinlig i 
viss mån, så det var lite svårt att 
se hur full den var. Men vid en 
liten titt ut på däck  blev våra 
värsta farhågor fyllda. Oh no, 
tanken hade blivit överfylld! 
Någon fakir hade dragit ven-
tilationsröret från septitanken ut 
genom hyttsidan, vilket resul-
terade i att det flöt nanna på 
däcket. Hastigt tog vi fram 
vattenslangen och så spolade vi 

ena sidan av däcket, och snabbt som bara den fick vi båten flyttad till septitömningen 
och så var ett problem löst igen. Som tur var, tror vi att ingen omkring oss märkte vad 
som hände. Högst skyllde de på grannen om eventuella luktolägenheter... Det här 
problemet måste lösas senast inkommande vinter. 

Så i väg igen 29.6 kl 5:30.
Klappat och klart, det var 18,5 
grader varmt och blåste 2-3 m/s 
vind och riktningen bör knap-
past nämnas,  så motorn i gång 
igen.
Vi tog riktningen ut mot havet 
och sen ner längs kusten men sen 
började ett nytt elände: fiske-
bragder överallt!
Det var ett  sjudundrades jobb 
att först kika efter  flaggor och 
sen efter all världens flytande 
kanistrar och flöten. Vi styrde 
ännu längre utåt men det såg på 
sina håll ut som om  de där 

bragderna hann före oss??
Sen började det blåsa riktigt bra,  lite sydostlig vind så vi hissade seglen , och så kunde 
vi segla några timmar. Vågorna växte till sig efterhand, så att de  som bäst kanske var 
en dryg meter höga. Men det var ingen fara,  det var bara att segla, utan att ens reva, 
otroligt mjukt gick hon i vågorna. (Och inte ens mamma var rädd fast det lutade lite...)
Det blev riktigt varmt på eftermiddagen, 27,2 grader, så det blev för första gången att 
minska på munderingen.
Till Björneborg kom vi kl 16:00 efter ca10,5 h  och 56 sjömil.
Reposaari gästhamn låg skyddat och hade bra service. Där fanns en hel del båtar av 
alla slag. Lite märkligt, tyckte vi, var att en grupp ungdomar hade roligt att simma och 
hoppa från båtarna i vattnet i hamnbassängen. Men kanske det var kutym där.



Så i väg igen 30.6 kl 8:05.
Vi valde 3,4 m:s farleden,  
det var 21,8 grader varmt 
och sol. Det blåste 
knappt någonting så det 
var det gamla som gällde. 
Tiotiden blev det spegel-
lugnt. Motorn gick lite 
varm, så vi stannade och 
så det blev till att rensa 
kylvatten-slangarna, och 
det  fanns en hel del 
skräp i dem. Sen skulle vi 
använda länspumpen, 
modell hand. Den fanns i 
sittbrunnen i en förva-
ringsbox. Den ena av oss 
började pumpa och den 

andra sög. Sugslangen var av längre modell så man kunde suga lite här o var. Men sen 
sade pumpen plåtsch och så var det slutpumpat! Skruvhuvudet som håller membranen 
fast i pumpskaftet hade tydligen kommit igenom membranen. Jan förstod  ju vad som 
hade hänt, den stora brickan av plast hade antagligen gett med sig. Han tog upp 
pumphuset och tog isär det, och till vår stora förvåning hittade han ett 
konservburkslock (!) där brickan någon gång har suttit. Den var inte ens rostig, så den 
hade nog inte varit länge där.
Nå, i båtens miljonlåda hittades en sex millimeters karossbricka, som fick  tjäna 
ändamålet tills vidare.
Färden fortsatte utan några mera nämnvärda händelser. Till Kylmäpihlaja  kom vi kl 
15:30   efter ca 7,5 h och  34 sjömil. Kylmäpihlaja fyr/restaurang/hotell var en mycket 
vacker och ståtlig byggnad.

Gästhamnen ligger inne 
mellan stenmurar med en 
smal öppning där man 
kunde komma in. Där fanns 
några tiotals båtplatser, väl 
skyddade.
Intill hamnen fanns några 
bodar  med föda  och  
förnödenheter. Uppe i fyren 
fanns full service, rum för 
inkvartering, restaurang  
mm. Högst uppe i fyren 
öppnade sig en hänförande 
utsikt runtomkring. Stora 
samhällen av häckande 
silvertärnor (Lapintiira) 
fanns på klipporna, ett 
jättefint ställe.



Så i väg igen 1.7 kl 6:30.
Så blev det att ta kursen mot Nystad, vädret var varmt, ca 20 grader och det regnade 
lite. Efter en timmes färd började det ösregna, blixtra och åska (och då var mamma 
rädd). Men efter ett par timmar var det hur fint som helst igen, så vi kunde hissa segel. 

Men det varade inte länge, 
plötsligt var det helt stiltje igen, 
märkliga väderomslag här. 
Färden var kort, vägen gick 
längs 3,4 m:s farleden.
Till Nystad kom vi kl 13:18 efter 
ca 7 h och  34 sjömil.
Gästbåtshamnen, Pakkahuone, 
var stor och full med båtar, även 
Hanne II från Åminne var på 
plats. Mot kvällen var det redan 
32 grader varmt med svag vind 
och lite duggregn, senare på 
kvällen blev det åska och ösregn. 
Här fanns allt vad tänkas kunde, 

extra beröm måste ges för de enorma och goda munkringarna som fanns till salu i 
marinan.

Det var alltid att passa på att tvätta och duscha när man kom till de stora marinorna så 
även här men... Vi gick ut samtidigt för att duscha, Carita till damernas sida och Jan till 
herrarnas sida, men det var fullt där så han blev ute och väntade. Men så vinkade Carita 
honom till sig och sa att det var helt tomt på damsidan... Så vi tog tillfället i akt och gick 
båda in på damsidan. Dörren gick inte att låsa, så i stället hängde vi vår klädkass att 
dingla i dörrhandtaget, för att signalera att utrymmet var ockuperat.
Vi klädde av oss och gick i duschen, och eftersom  Jan var först färdig så hann han klä 
på sig nästan allt, när någon tog i dörrhandtaget och var på väg in! Ooops, tänkte han 
och hoppade blixtsnabbt in i vessan som var bakom ryggen, dörren fast och i lås.
Tanten han inte se honom, men nog hans skor som indikerade att de ingalunda hörde 
till en dam. Så hon rusa in till Carita  som var i duschen ännu och började klaga: onks 
täällä mies? Joo, sade Carita lugnt, se on minun och bad damen vänta en liten stund 
ännu. 
Och där ute ytterom dörren stod hon sen och vi skulle ju ut och förbi henne så det var 
bara för Jan att svepa det röda nyllet i handduken och rusa iväg. Troligen såg damen 
oss  senare på området då vi promenerade på området men so what... 



Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.

Vesterby Tel. 019-241 2670, 0400-473364
10601 EKENÄS Pb 52

www.eke-marin.fi

OY EKE-MARIN AB



Följande dag den 2.7, var 
vikt för byktvätt och smärre 
reparationer, sightseeing i 
stan  och mera munk-kaffe.

Så i väg igen 3.7 kl 6:50.
Ytter om Nystad valde vi 5,5 
m:s  farleden som gick förbi 
Gustavs mycket vackra 
ställen.
Till Velkuanmaa kom vi kl 
14:55  efter ca 8 h och 32 
sjömil.
Vädret var mulet och det 
åskade men det regnade 
inte. 

Men bara  så mycket att vi fick båten förtöjd blev himlen alldeles svart och en riktigt 
ruskig åskby kom över oss. Grannbåtens be-sättning lämnade sin båt och gick upp på 
land. Någon dag tidigare hade blixten slagit ner i deras mast och de ville inte utmana 
ödet. Så vi tänkte att det är väl bäst att vi gör detsamma och gick upp till ett stort 
bastutält på stranden. Därifrån kunde vi  se hela showen. Vattnet fullständigt kokade 
runt båtarna som guppade upp och ner i de stora vågorna som plötsligt hade bildats. Vi 
började bli oroliga för båten som var fast i flytbryggan samt bojen, eftersom bryggan 
flyttade på sig och förtöjningarna blev lösa. Vågorna blev oroväckande höga,  men 
efter 40 min så var allt över och lugnet lade sig och vi kunde alla gå ner till våra båtar 
igen och som tur var blev det inga skavanker på båtarna.

Så i väg igen 4.7 kl 6:20
Vägen till Kasnäs gick 
bra. Det var fina land-
skap hela vägen och  
båttrafiken blev tätare ju 
längre söderut vi kom. Vi 
såg både Silja Lines 
Galaxy och Viking Lines 
Amorella komma tuff-
ande efter varandra ut 
från Åbo och de var 
stooora. Marinens båt 
Pansio svepte också förbi 
oss, inte mycket mindre 
den heller.
Till Kasnäs kom vi kl 
15:20 efter ca 9 h  och 46 
sjömil.

I själva Kasnäs hamn rådde det en fullständig kaos. Där var för mycket båtar och för 
lite gästbåtplatser. I övrigt  var servicen bra och platsen trevlig.



Så i väg igen 5.7 kl 8:50.
På den här sträckan var 
det fullt med båtar. Alla 
segelbåtar körde mot 
Hangö för motor i ostlig 
vind och de mötande med 
seglen uppe. Farleden 
kändes smal och trång på 
vissa ställen. Det började 
kännas riktigt hemtrev-
ligt när vi såg Kones 
kranar skymta i horison-
ten och visste att vi börjar 
närma oss bekantare 
platser.

Till Hangö kom vi kl 
13:15, ca 4 h och 22 
sjömil blev det den här 
dagen.
Där var Hangö Regatta i 
full färd och hamnbass-
ängen verkligen full med 
båtar. Vår yngre son med 
familj hälsade oss väl-
komna på bryggan och 
det var skönt att få se en 
del av familjemedlem-
marna igen. 

Så i väg igen 6.7 kl 9:20.
Tro det eller inte men  
vinden hade vänt och det 
blåste nordan. Jan hade  

tidigare sagt, att när vi kom norrifrån med sydliga vindar emot oss så senast på Hangö-
Ekenäs-sträckan måtte vi ha undanvind, men si näää... Så vi puttrade fram för motor 
även den sista sträckan, suck... Och Sunnan mötte vi strax före Ekenäs, det var en  
trevlig syn för  då visste vi att nu är vi strax framme.
Vi var hemma i Ekenäs kl 13:55. Sista sträckan tog ca.4,5 h och var 21 sjömil lång.
Hela färden blev totalt 535 sjömil.



OY MERIBEL MARINE AB
Reparation av båtar

Västerby Strandvägen 8c      Tel. 0400 - 538 589

Väl hemma vid vår egen brygga kunde vi pusta ut och äldre sonen med familj hälsade 
oss välkomna där. Vi kokade det sista kaffet i båten och satt och njöt på bryggan och 
pratade om resan, och förundrade oss över med hur lite man kan leva med.

Allt som allt var resan en mycket fin och unik  upplevelse för oss.
 

Båten registrerade vi ett par dagar efter ankomsten och vi hade bestämt att hennes 
namn skulle bli SnorkFröken. Våra barnbarn tyckte mycket om det namnet! Vi tyckte 
att namnet är så beskrivande för hon är passligt rund och ljudet från avloppssidan 
under motorgång låter som om hon snorklar. 
Under vintern kommer båten att få en grundlig genomgång, allt dåligt skall bytas ut, 
skrovet poleras mm så att SnorkFröken inkommande sommar är klar för nya utfärder 
och äventyr.
 

Jan och Carita Holmström
Ekenäs



Tegelbacken, 10600 Ekenäs. 
Tel 019 2416710 eller 0400 955161

e-mail: tom.fagerstedt@raaseporinmetalli.fi 
www.raaseporinmetalli.fi

Formansallén 11 Ekenäs,       020 728 1620

VVS-INSTALLATIONER
MATERIALFÖRSÄLJNING

www.auratherm.fi



www.travaruhuset.com

Tel 0207 - 433 280

Pehr Sommars gata 14, Ekenäs 

Vi saluför allt byggnadsmaterial



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

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

)



Ekenäs Navigationsklubb r.f.
 

Verksamhetsberättelse 1.10.2010 – 30.9.2011
 

Årsmötet hölls den 29.10.2010 på Motel Marine
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor Rolf Altner
Vicekommodor Markus Björk
Sekreterare Frej Falck
Skattmästare Harras Rönnberg
Ledamöter Carl-Magnus Hultgren, Rune Nyberg
Verksamhetsgranskare Ingvar Jönsson, Curt Lindström
Verksamhetsgranskarsuppleant Sami Nevalainen

Styrelsen har sammankommit till 8 protokollförda möten.

VERKSAMHET
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 273, vilket utgör en ökning med 1 skeppare.
Det hölls en knopafton den 6.10.2010 på hotell Sea Front där sjökapten Erik Nyman höll föredrag 
och visade bilder från sina färder på haven. Föredraget samlade 20 personer.
Uttagningen till FM i skrivbordsnavigering var i Januari och fem medlemmar skickade in sina 
lösningar, fyra klarade sig så bra att dom blev kallade till finalen. Ingen från ENK deltog tyvärr i 
finalen
Uttagningen till FM i skrivbordsnavigering var samtidigt klubbmästerskap och klubbmästare år 
2011 blev Hans Mecklin.
Navigationskurser har hållits i Medborgarinstitutets regi, med Seppo Pailos som lärare. Av de 
kursdeltagare som skrivit in sig som medlemmar i ENK godkändes 11 skärgårdsskeppare vid 
tentamen 10.12.2010 och vid tentamen den 15.4.2011 godkändes 6 kustskeppare.
En exkursion den 29 januari till Forum Marinum i Åbo samlade ett tjugotal deltagare.
En Marin VHF-kurs hölls 5.2.2011, som lärare fungerade Ari Caselius.
Frej Falck deltog i Navigationsförbundets årsmöte 19-20.3.2011 i Borgå.
Vårmöte med diplomutdelning hölls 23.3.2011 på hotell Sea Front, Kimmo Selin höll ett föredrag 
och visade bilder från färder i Amerikanska farvatten för ett tiotal deltagare.
Diplomutdelning för de skeppare som godkändes i tenten 15.4.2011 hölls på Knipan 8.6.2011.
Medlemstidningen Enslinjen utkom i början på April. Huvudredaktör har varit Rolf Altner.
Klubben ordnade en sommarträff 2.7.2011 på Stuvuholmen. Borgå Navigationsklubb var inbjuden 
och ett båtlag deltog därifrån. Ett antal båtlag från ENK ställde upp. Frej Falck hade lagat en 
skogsstigstävling.
Det finns nu sex besiktade båtar i Ekenäs Navigationsklubb.
En skärgårdsskepparkurs inleddes 7.9.2011 i MBI Karis och en Saaristolaivurikurssi i MBI Ekenäs 
med Seppo Pailos som lärare. I Hangö MBI inleddes en skärgårdsskepparkurs 12.9.2011 med Hans 
Mecklin som lärare.
24-25.9.2011 hölls en Radarkurs med 14 deltagare i Ekenäs MBI med Trygve Österman som lärare.
En knopafton hölls 28.9.2011 på hotell Sea Front. Mats Carlson från Hydrolink föreläste om 
vinterkonser-vering av båtmotorer för 12 deltagare.
Under året har klubben uppvaktat Ingvar Jönsson på hans 70-årsdag och Rune Nyberg på hans 60-
årsdag. 
 

STYRELSEN

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
DIN BÅT FÅR DU BESIKTIGAD GENOM ATT KONTAKTA NÅGON AV KLUBBENS 
BESIKTNINGSMÄN. KLUBBFLAGGA FÖR BESIKTIGAD BÅT FINNS ATT KÖPA I 
TESCON MARINE ( se annons sid 23)



Hempels BÅTFÄRGER och LACKER

VÄRISILMÄ
EKENÄS -TAMMISAARI

Torngatan 3
Tel. (019) 241 1585 / 040 558 9759

LINDQVIST
Reparation & Service

Borgbyvägen 5, POJO. Tel. 019-245 3330

ALLT I BÅTVÄG
Båtar:

Motorer:

www.lindqvistrep.com
roger@lindqvistrep.com 



AALTO SEPPO *** CARPELAN PATRIK **
AHLFORS BERT *** CARPELAN ROLF ***
AHLFORS GÖRAN j DAHLSTRÖM TOM **
AJALIN TAPANI * DANIELSSON GÖRAN ***
ALLE´N HENRY * DEGERLUND GREGER **
ALM BJARNE *** DEGERLUND LEIF **
ALTNER ROLF *** DEGERLUND STEFAN *
ANDERSSON ARMAS * EHRSTEDT JARL-JOHAN *
ANTIN PATRIK * EKBERG MIKAELA *
ASPLUND INGMAR *** EKBERG TAGE **
BACKMAN CHRISTER * EKEBOM ULF **
BACKMAN ULF *** EKHOLM BIRGIT **
BERGLUND BJÖRN-OLOF ** EKHOLM KJELL *
BERGLUND DICK j EKLUND CHRISTER ***
BERGLUND GÖSTA ** EKLUND GUN **
BERGLUND STAFFAN * EKLUND GUNNAR ***
BERGLUND STIG * EKLUND THOMAS *
BERGSTRÖM BROR *** EKSTRÖM LEIF **
BERGSTRÖM DAG ** ELORANTA TERO *
BJÖRK INGA *** ENBERG MIKAEL **
BJÖRK MARKUS ** ENBERG TOR **
BJÖRKENHEIM BENGT *** ENGSTRÖM HENRY *
BJÖRKLUND BÖRJE ** ENLUND GUNILLA **
BJÖRKLÖF LARS ** ENQVIST JOACHIM **
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN ** ERIKSSON MONICA *
BJÖRKQVIST BROR ** ERIKSSON ULF *
BJÖRKQVIST PIRKKO * ERROLL ERIK **
BLOMQVIST ROGER * EWALDS FREDRIK **
BORGENSTRÖM JARI * EWALDS NILS **
BORGMAN MIKAEL ** FAGERHOLM ANNE *
BOSTRÖM JOHN * FAGERHOLM JOHN ***
BOSTRÖM LARS ** FAGERHOLM KJELL *
BROBERG BÖRJE * FAGERHOLM LEILA *
BRUNCRONA CECILIA *** FAGERSTRÖM CURT ***
BUSSMAN CARL-JOHAN ** FAGERSTRÖM LARS-ERIK ***
BUSSMAN ROGER * FAGERSTRÖM PATRIC *
BÄCKMAN GÖRAN * FAGERSTRÖM STURE ***
BÄCKMAN PATRIK * FALCK ANNELI **
BÄCKMAN PER-ERIK * FALCK EVA-MARIA *
BÖHME FREDRIK * FALCK FREJ ***
CARLSSON CAMILLA * FORSBERG HILDING **
CARLSSON RONNIE * FORSELL NILS **
CARPELAN NANCY ** FORSMAN BÖRJE **

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.

Borttagning av bottenfärger. 
Sandblästring. 

Målning av järnkölar. 

K.Nyholm
 0400 470857



FORSMAN HENRIK * HULTGREN CARL-MAGNUS ***
FORSMAN MAX ** HULTGREN HENRIK *
FORSSTRÖM KARL * HÖGLUND JAN-ERIK ***
FRIMAN EMMA * HÖGLUND KJELL *
FRIMAN PER-OLOF * ILLMAN ULLA ***
FRÖBERG DAN *** JAAKKOLA JUHA *
GOTTBERG CAROLA ** JANSSON BEN **
GRANSTRÖM BJARNE * JANSSON RAINER **
GRÖNBERG BJÖRN ** JOHANSSON GUY *
GRÖNHOLM REGINA * JOHANSSON OLLE *
GRÖNQVIST JAN-OLAV *** JÄÄSKELÄINEN JUHA *
GRÖNQVIST KAJ * JÖNSSON INGVAR ***
GRÖNROOS GUIDO * KAIPAINEN MARJA * 
GRÖNROOS RALPH ** KARME TOM **
HEMANUS GÖRAN ** KESKIKYLÄ ANTERO ***
HENRIKSSON ANDERS ** KIVELÄ JAN-PETER *
HENRIKSSON MARTIN * KLINGENBERG ANNA **
HILDEEN RENI *** LAGERSTRÖM CHRISTER **
HJORT CHARLES ** LANDÉN FREDRIK **
HOLM CARL-MIKAEL * LEINO JOUKO ***
HOLM CARL-OLOF ** LINDBLAD CARL-GUSTAV ***
HOLM PATRIK ** LINDBLAD KIM **
HOLMBERG BO-ERIK ** LINDBLAD STIG *
HOLMQVIST ROBERT * LINDBLOM ANNIKA ***
HOLMSTRÖM CARITA ** LINDBOM MIKAEL ***
HOLMSTRÖM CARITA ** LINDERMAN BÖRJE ***
HOLMSTRÖM GITTE ** LINDGREN GUSTAF **
HOLMSTRÖM HÅKAN * LINDGREN HÅKAN **
HOLMSTRÖM JAN ** LINDGREN JOHAN *
HOLMSTRÖM JONAS * LINDGREN RAGNAR ***
HOLMSTRÖM LEIF * LINDH KIM *
HOLMSTRÖM MAGNUS ** LINDHOLM KENNETH *
HOLMSTRÖM ROBERT ** LINDHOLM PER-ERIK *
HOLMSTRÖM TOMMY ** LINDQVIST GUN ***
HOLOPAINEN MARKKU * LINDQVIST LARS **
HONGELL BARBRO *** LINDQVIST TONY *

 

www.auto-din.fi
Teknikervägen 11, 10600 Ekenäs 019-2127500

 



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

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

LINDROOS FREDRIK ** RÖBERG HELENA **
LINDROOS PETER *** RÖBERG STYRBJÖRN *
LINDSTRÖM CURT *** RÖNNBERG HARRAS **
LINDSTRÖM HÅKAN * RÖNNBERG JERKER *
LINDSTRÖM SVEN-ERIK *** SAHLSTEDT YRJÖ **
LOHI SAKARI ** SANDBERG JARI *
LOHVANSUU MATTI * SANDBERG MICHAELA *
LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN ** SANDELIN BJÖRN **
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI * SARKANEN STEFAN *
MALMBERG PEHR ERIK * SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA *
MALMÉN JAN-ERIK * SELIN KIMMO **
MARTIN NICKLAS * SJÖBERG BÖRJE **
MASALIN ROBERT ** SJÖBERG HANS *
MATTILA JUKKA ** SJÖBLOM ROGER *
MECKLIN HANS ** SJÖBLOM ULF *
MÖLLER NILS *** SJÖSTEN TIMO *
NEIGLICK VIRVE * SKARPMAN KENNETH *
NEVALAINEN SAMI *** STARK PAMELA ***
NORDIN MARKUS * STEN ANDREAS *
NYBERG HENRIK * STEPHAN-SUNDSTRÖM ETHEL **
NYBERG RUNE ** STOOR PATRIK *
NYBOM LEIF ** SUNDBLOM KLAUS *
NYHOLM ULF ** SUNDBLOM MARTIN **
NYHOLM STIG * SUNDBLOM MARTINA **
NYLUND DANIEL ** SUNDELL GUY ***
NYLUND FREJA * SUNDIUS ERIK *
NYLUND LARS-ERIK *** SUNDSTRÖM CHRISTINA *
NYLUND MAGNUS *** SUNDSTRÖM GREGER **
NYLUND MIKAEL ** SUNDSTRÖM GUY **
NYMAN HANS-ERIK *** SUNDSTRÖM SUNE **
NYMAN KARL-ERIK j SUNDSTRÖM SVEN **
NYSTRÖM MONICA ** SUNDSTRÖM TORD *
NYSTRÖM OLOF *** SUNDSTRÖM-MILDH TOVE *
NYSTRÖM RALF ** SUOMINEN-LINDSTRÖM GUNILLA *
NYSTRÖM ROGER ** SVARTSTRÖM KAROLA *
NYSTRÖM SVEN-OLOF *** SÖDERLUND BÖRJE **
OJA TAUNO * SÖDERLUND INGMAR ***
PALMROOS MIKAEL j SÖDERSTRÖM BILL ***
PHILSTRÖM LEIF * TAKALA VILLE *
PIPONIUS ULF *** TALMO ARTO ***
POUSETTE CARL-GÖRAN ** TIHVERÄINEN KALEVI **
PULKKINEN MIKA * TUOMELA KARI **
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK ** TÖRNROOS TOM ***
REHN DAN * UGGELDAHL BJARNE **
REHN MARIKA * VAARIMO MARLENE ***
REHNMAN EVA-LOTTA * VAARIMO PENTTI ***
REHNSTRÖM CAJ ** VAINIO MARKO **
ROSENDAL ROGER * VASANKARI JOUNI **
ROSENLUND OLOF ** VIRRANVUO ANETTE *
RUNDQVIST HANNES ** VUORIO TAISTO **
RUNDQVIST ROBERT * WALLÉN MÅNS *
RÅSTEDT KALLE *** WALLENIUS STEFAN ***



WALLS TOMAS *** WREDLUND KAJ-MIKAEL **
WASS TAGE * ZITTING JOAKIM **
WENBERG DANI * ÄBB MIKA **
WENDELIN VILHELM ** ÖBERG TOMMY ***
WESTERHOLM BO ERIK ** ÖBLOM-BERGLUND  GUN ***
WESTERLUND KAJ * ÖRNMARK JOHAN *
WESTERLUND KERSTIN * ÖSTERBERG GUN *
WESTERLUND KIM * ÖSTERMAN HENRICA *
WIGREN MAGNUS *
WIGREN TOM * j     4
WIKSTRÖM ANDERS * ***   60
WIKSTRÖM ERIK ** ** 110
WIKSTRÖM GÖRAN ** * 117
WIKSTRÖM HANS ** ----------------------------------------
WIKSTRÖM JÖRGEN ** Sammanlagt 291
WIKSTRÖM NIKLAS **
WIKSTRÖM YVONNE ** j = SJÖKAPTEN
WILLBERG BENGT ** *** = HÖGSJÖSKEPPARE
WILLBERG INA * ** = KUSTSKEPPARE
WINSTEN BO * * = SKÄRGÅRDSSKEPPARE
WOLFF CARL-GUSTAF ***

NYA HÖGSJÖSKEPPARE 2011
AALTO SEPPO FORSMAN MAX SJÖSTEN TIMO

FRI TANJA SKARPMAN KENNETH
NYA KUSTSKEPPARE 2011 GRÖNROOS GUIDO SNABB FRIEDEL
FORSMAN MAX JOHANSSON OLLE SUNDIUS ERIK
HOLMSTRÖM CARITA KULLBERG MARGOT WECKSTRÖM HENRIK
HOLMSTRÖM JAN MATTSSON DANNE WISS PETER
JANSSON BEN NORDIN MARKUS
JANSSON RAINER NYLUND FREJA
LINDGREN HÅKAN REUTER SAMUEL
NYHOLM ULF SJÖBLOM KENNETH

NYA SKÄRGÅRDSSKEPPARE 2011

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

 -Vapen            -Ammunition
-Jakttillbehör  -Jaktkläder

Mannerheimvägen 79, Skogby, 040 7171400

Jan Björklund



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

Bokning och information:
tel (019) 241 1850
Norra hamnen, 10600 Ekenäs

lnt-lines(at)surfnet.fi

Ät, Drick och Må Gott utan besvär eller ansvar.
Vi sköter servering och navigering.

Välkomna på en tur
www.surfnet.fi/saaristoristeilyt/fi/sunnan.html

Telefon 010 503 3900
Ystadsgatan 8
10600 Ekenäs

förnamn.efternamn@fennia.fi

Vi försäkrar nästan allt, också BÅTAR. 
Vänligen ring eller välkomna in och diskutera!

Specialaffären för försäkringar



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.

Välkommen att kontrollera ditt försäkringsskydd


