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EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f.

KOMMODOREN HAR ORDET
Ett år igen sedan senaste Enslinjen utkom. Ett klart tecken på att våren
och följande båtsäsong är snart här. Båtmässan i Helsingförs är över för
ett tag sedan och ivrigt väntar vi på att få sjösätta våra egna ”pärlor”.
Medan vi ännu väntar med detta och innan vi kan börja polera båtarna,
hinner vi säkert inventera och kompletera utrustningen (basutrustningen) för besiktningen. Även om man inte skulle besiktiga
båten så är det ändå väldigt bra att göra det. Ett billigt sätt att ta en
”livsförsäkring” genom att ha båten rätt utrustad och i skick för
användning. Dessutom är det enda möjligheten om man vill använda
”klubbflaggan” ombord på båten och stålt vissa till vilken klubb man
hör.
Ifjol var det första gången igen på länge som klubben ordnade en
skepparträff ute i skärgården med lite spex och musik, gott sällskap och
olika skepparhistorier från förr och nu. Det var en lyckad tillställning
och klubben har för avsikt att upprepa evenemanget igen i år. Hoppas
det blir minst lika många deltagare som ifjol.
Hoppas sommaren, och framför allt båtsäsongen, kommer att bli lika
gynnsam som den förra med många soliga dagar och med lätta vindar.
Hoppas vi träffas där ute i skärgården!
Passar på att samtidigt tacka alla samarbetspartners, företag och
annonsörer samt medlemmar för det stöd föreningen igen fått och
önskar alla en skön sommar.
Med många varma och soliga hälsningar
Christer ”Lagge” Lagerström
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VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2020-2021
1. Ordna och övervaka navigationskurser och tenter (hösten 2020, våren 2021).
2. Ordna uttagning till FM i skrivbordsnavigering inklusive klubbmästerskap under
januari månad
3. Utfärd till båtmässan i Helsingfors 8.2 2020
4. Utgivning av ENSLINJEN under Mars månad
5. Båtbesiktningar med början i April månad enligt överenskommelse med
besiktningsmännen.
Besiktningen beställs alltid på båtägarens initiativ både då det gäller skrovbesiktning eller årsbesiktning. Se hemsidan under fliken Besiktning.
6. VHF kurs under Maj månad
7 Sommarträff i Ekenäs skärgård Lördag 15.8.2020. Plats norra sidan av Fladalandet
samling kl.12.00 eller tidigare om man så vill. Någon form av program utlovas.
8. Årsmöte inom oktober månad

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.

www.ekenasnavigationsklubb.net. Vi finns nu också på facebook.

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 7).

SKEPPARE! Visa din kompetens.
Vimplar, märken och stjärnor tillhandahålls av
TESCON MARINE, Gamla Hangövägen 3,
10620 EKENÄS.
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EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2019 — 2020

Uppe från vänster; Christer Lagerström, kommodor /lärare /besiktning, tel 040 502
1756, lagge@saunalahti.fi. Rune Nyberg, vicekommodor / besiktning / hemsidan, tel
0400 313 634, nyberg.rune@gmail.com. Markus Björk, sekreterare, tel 0400 575
549, markus.bjork@tescon.fi. Kenneth Winberg, ledamot,tel 040 571 2865,
kenneth.winberg65@gmail.com. Henrik Eklund, skattmästare / medlemsregistrator,
tel 050 452 5688, henrik.eklund@surfnet.fi. Linus Rehnström, ledamot, tel 0400 558
370, linusrehnstrom@gmail.com
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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NYA SJÖTRAFIKLAGEN SOM TRÄDER IKRAFT
01.06.2020
(här ett kort utdrag om det väsentligaste)

I detta korta utdrag kan man inte berätta så detaljerat om vad som ändras och hur det
skiljer sig till det gamla utan var och en bör själv läsa lagtexten om dessa saker. Men
bla följander saker bör noteras.

Sjötrafiklagen2020 - Befälhavarens ansvar
I den nya sjötrafiklagen accentueras befälhavarens ansvar. Befälhavaren ansvarar
bland annat för farkostens gång, säkerhet och utrustning och för hur utrustningen
används. Befälhavaren ansvarar också för att användningen av farkosten inte
åstadkommer fara, olägenheter eller störningar för någon eller något, inklusive
miljön. Lagen medför till exempel följande nya skyldigheter för befälhavaren:


att se till att farkosten är försedd med adekvata sjökort, om den planerade
färden förutsätter ruttplanering med anledning av färdens längd eller någon
annan motsvarande orsak eller omständighet



att se till att utrustningen ombord (till exempel flytredskap) är lättillgänglig



att se till att de ombordvarande är iklädda flytredskap om omständigheterna
kräver det.
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Befälhavarens allmänna ansvar (7 §)
Befälhavaren på en farkost ska se till att
1. farkosten har en sådan konstruktion, är i ett sådant skick och har sådana
övriga egenskaper att den är säker i förhållande till den planerade färden och
omständigheterna på det sätt som föreskrivs i 107 §,
2. de personer som färdas i farkosten har fått tillräcklig handledning i hur de ska
handla på ett säkert sätt ombord,
3. farkosten är försedd med den behövliga utrustning som anges i 108 § och
med stöd av den paragrafen, och utrustningen är i skick och lättillgänglig,
4. farkosten är försedd med adekvata sjökort och nautiska publikationer, om
den planerade färden förutsätter ruttplanering med anledning av färdens
längd eller någon annan motsvarande orsak eller omständighet,
5. personerna på en i 108 § avsedd farkost är iklädda sådana flytredskap som
avses i 1 mom. 1 punkten i den paragrafen när vädret, sjögången, farkostens
skick eller de övriga omständigheterna så kräver, och
6. de behövliga dokument som avses i 41, 117 och 119 § finns i farkosten.
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Sjötrafiklagen2020 - Hyresbåtar
Den nya lagen lindrar regleringen av hyresbåtarna. Syftet med ändringarna är att
underlätta uthyrningen av båtar och främja delningsekonomin.
De nuvarande tekniska kraven på hyresbåtar frångås, likaså bortfaller
besiktningskravet, och hyresbåtarna betraktas därmed som vanliga fritidsbåtar. De
ska dock uppfylla de allmänna säkerhets- och utrustningskrav som lagen förutsätter.
Om en båt hyrs ut obemannad dvs. utan någon som framför båten tillämpas lagens
krav beträffande den som framför en farkost, befälhavare och överlåtare.
Om en båt hyrs ut bemannad dvs. om det enligt lagen är fråga om användning av
hyresbåten i förtjänstsyfte tillämpas sjölagen och de strängare bestämmelser om
befälhavarens ansvar som ingår i den. Bland annat fisketurism och
taxibåtsverksamhet räknas som sådan verksamhet.

Sjötrafiklagen2020 - behörigheter
I den nya sjötrafiklagen preciseras de behörighetskrav som gäller vid färd på vatten.
Den som framför eller styr en farkost ska inneha den ålder och besitta den förmåga och
skicklighet som krävs med hänsyn till förhållandena.
Föraren är den som använder styranordningarna dvs. den som står vid rodret och
fysiskt styr farkosten.
Den som ansvarar för styrningen är den som ger föraren anvisningar bl.a. om i vilken
riktning farkosten ska styras.
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Tabell över behörighetskraven
Registreringspliktig motordriven farkost

15 år

ålder, förmåga och skicklighet

Registreringspliktig farkost som drivs med segelkraft

-

ålder, förmåga och skicklighet

Icke-registreringspliktig

-

ålder, förmåga och skicklighet

Nöjesfartyg (>24 m, max 500 GT)

18 år

internationellt förarbrev för fritidsbåt

Hyresbåt

18 år

behörighetsbrev för förare av hyresbåt

Internationellt förarbrev för fritidsbåt
Villkor för erhållande av internationellt förarbrev för fritidsbåt är


minst 16 års ålder



minst ett gällande körkort i grupp 1 eller ett läkarintyg som krävs för det



att examenskraven uppfylls.

De teoretiska kunskaperna kan visas på tre sätt:


genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation eller en sådan
utbildningsorganisation som Traficom har godkänt



genom ett behörighetsbrev för däcksbefäl eller



genom ett prov som avläggs på Traficom.

Praktiskt båtkunnande visas


genom ett intyg utfärdat av en sådan båtorganisation eller en sådan
utbildningsorganisation som Traficom godkänt.
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Godkända utbildningssystem


Traficom har godkänt följande utbildningsorganisationer:



Aboa Mare, Åbo



Eräkarkku



Maritime E.S.B.H. Rauma



Merellinen Oulu ry



PORY-purjehduksenopettajat



Finlands Navigationsförbund rf



Suomen Navigoinninopettajat ry



Segling och Båtsport i Finland rf



Turvallisesti vesillä ry

Ansökan om internationellt förarbrev för fritidsbåt
Ansökningen lämnas in till Traficom. Ansökan ska innehålla alla uppgifter och
utredningar som behövs. Den som ansöker om förarbrev för första gången ska kunna
styrka sin identitet på ett tillförlitligt sätt.
Internationellt förarbrev för fritidsbåt är i kraft tills vidare.
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Sjötrafiklagen2020 - Sjötrafikreglerna
Den del av den nya sjötrafiklagen som gäller sjötrafikreglerna har utvidgats
anmärkningsvärt och man har även beaktat sambandet till sjölagen. Överlag gäller att
sjövägsreglerna ska iakttas på det öppna havet och i farlederna för handelssjöfarten.
På inre farvatten iakttas sjövägsreglerna med beaktande av de undantag och tillägg
som avses i sjötrafiklagen.
Överlag gäller att sjövägsreglerna ska iakttas på det öppna havet och i farlederna för
handelssjöfarten. På inre farvatten iakttas sjövägsreglerna med beaktande av de
undantag och tillägg som avses i sjötrafiklagen. Dessa undantag och tillägg grundar
sig på förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (reglerna för
inre farvatten), som nu upphävs. Förordningen i sina huvuddrag har innehållsmässigt
införlivats med den nya sjötrafiklagen. Med inre farvatten avses sjöar, älvar, åar och
kanaler samt det kustområde vars yttre gräns utgörs av en linje på två sjömils avstånd
från den yttre gränsen för det inre territorialvattnet.
I lagen föreskrivs på ett allmänt plan om iakttagandet av sjötrafikreglerna, säker gång
och fart, undvikande av kollision, omkörning, möte och väjning, ankring och bl.a.
användningen av ljus, signalfigurer samt ljud- och ljussignaler.
I den nya lagen fastställs också de personers som övervakar eller reglerar sjötrafiken
rätt att stoppa farkoster och granska dokument. De stopptecken som används har
överförts från den nuvarande förordningen (förordningen om prejningssignaler till
fartyg) till den nya sjötrafiklagen. Till dessa hör de internationella stopptecknen och
en särskild stoppmärkesplatta som beskrivs i lagen och ett rött blinkande ljus som ges
samtidigt med ett blått blinkande larmljus.
Vidare har sjötrafikreglerna utökats med särskilda bestämmelser om sjötrafik i
kanalerna. Därvid har huvuddelen av innehållet i förordningen innefattande
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trafikstadga för kanaler och rörliga broar införlivats med lagen. Så är den allmänna
fartbegränsningen i kanalerna 9 km/h om Traficom inte bestämmer något annat. En
ny bestämmelse är att det är förbjudet att simma i kanalerna.
Enligt lagen får Traficom meddela närmare föreskrifter om ankomsten till kanaler och
rörliga broar och om de förfaranden som ska iakttas i fråga om dessa.

Sjötrafiklagen2020 - farkosters utrustning
Följande basutrustning ska finnas i en farkost som är försedd med
farkost med en längd över 5 meter som är försedd med segel:

motor och i en



en godkänd räddningsväst, ett flytplagg eller en räddningsdräkt av lämplig
storlek för varje ombordvarande



en länspump eller något annat redskap för tömning av farkosten



åror eller paddel eller ett ankare med lina; redskapet ska vara lämpligt med
tanke på farkostens storlek och egenskaper



en årligen granskad handbrandsläckare, om farkosten har en
förbränningsapparat, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på mer än
25 kilowatt, förutom om det är fråga om en vattenskoter.

Farkoster med en längd över 12 meter ska vara försedda med mistlur och farkoster
med en längd över 20 meter därtill med en skeppsklocka. Farkoster med en längd
under 12 meter ska vara utrustade med en anordning med vilken man kan ge en stark
ljudsignal.
Utrustningen ska vara i funktionsdugligt skick och t.ex. de uppblåsbara
räddningsvästarna ska vara servade enligt tillverkarens anvisningar.
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Sjötrafiklagen2020 - Registrering av farkoster
Den nya sjötrafiklagen medför inga större ändringar i registreringen av farkoster.
Varje farkost som är försedd med motor eller segel, vars skrovlängd är minst 5,5 meter
eller vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt dvs. 20,4
hästkrafter ska fortsättningsvis registreras i trafik- och transportregistret.
Också sådana farkoster som inte är registreringspliktiga med stöd av lagen kan införas
i trafik- och transportregistret.
Lagen innehåller följande preciserande bestämmelser om användningen av
registreringspliktiga farkoster:


En farkost som befinner sig tillfälligt i Finland och vars ägare eller innehavare
varken har hemkommun, hemvist eller hemort i Finland, eller som har
registrerats någon annanstans på behörigt sätt, får användas i Finland utan att
den anmäls till registret.



Ägare eller innehavare till en farkost får, om de har sin hemkommun, hemvist
eller hemort i landskapet Åland, använda sin farkost tillfälligt på annat håll i
Finland utan att anmäla den till registret.



Om en farkost importeras från utlandet till Finland ska den registreras inom
sju dagar från det att den importerats till Finland.
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Sjötrafiklagen2020 - utmärkningen av farlederna och
regleringen av sjötrafiken
Bestämmelserna om säkerhetsanordningarna för sjöfarten har införlivats med den nya
sjötrafiklagen genom att en stor del av innehållet i förordningen om utmärkning av
farlederna, som upphävs, har inbegripits i den nya lagen.
I likhet med vad som varit fallet hittills får säkerhetsanordningar för sjöfarten inte
sättas ut utan tillstånd av myndigheten dvs. Traficom. Tillstånd meddelas genom ett
s.k. farledsbeslut.
Till skillnad från förr räknas sjötrafikmärkena och ljussignalerna inte längre till
säkerhetsanordningarna för sjöfarten och för deras del och utplaceringen av dem
gäller de procedurer som beskrivs i lagen.
Var och en som upptäckt att en säkerhetsanordning inte fungerar ska underrätta
Traficom om det. Anmälan kan liksom hittills göras till Turku Radio, som ingår i
bolaget Traffic Management Finland, på numret 0800-1818118.
I den nya sjötrafiklagen beskrivs sjötrafikmärkena och ljussignalerna enligt samma
principer som vägtrafikmärkena i vägtrafiklagen.
Ett helt nytt sjötrafikmärke som införs i den nya lagen är ”simning förbjuden”, som är
avsett att användas i särskilda trånga sjötrafikområden såsom kanaler och
hamnbassänger.
För placeringen av sjötrafikmärken och ljussignaler i allmänna farleder ansvarar
huvudmannen för farleden och i områdena utanför farlederna kommunen. För
placeringen av märken som betecknar begränsad segelfri höjd, luftledningsmärken
samt kabel- och ledningstavlor inklusive riktmärken ansvarar den som äger
luftledningen, kabeln, ledningen eller den konstruktion som begränsar den segelfria
höjden.
Traficom ska informeras om var sjötrafikmärken och ljussignaler placerats inklusive
lokaliseringsuppgifter.
Traficom utövar tillsyn över placeringen av säkerhetsanordningar för sjöfarten,
sjötrafikmärken och ljussignaler och deras underhåll och meddelar närmare
föreskrifter som gäller säkerhetsanordningar för sjöfarten, sjötrafikmärken och
ljussignaler.

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

Vänligen kontakta någon i styrelsen.
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Service & Reservdelar
till ALLA BILMÄRKEN
KRÅKHOLMEN EKENÄS:

verkstad 019 2462 950
butik
0400 209 999
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KLUBBFLAGGOR
Airiston
Segelsällskap

Airiston
veneilijät

Alakeiteleen
Pursiseura

Borgå
Borgå
Navigationsklubb Segelsällskap

Asikkalan
Pursiseura

Aurinkopurjehtijat

Barösunds
Segelsklubb

Brändö
Seglare

Båtvikin
Veneilijät

Dalsbruks
Ekenäs
Motor- & Navigationsklubb
Segelklubb

Björkö Båtklubb

Ekenäs
Esbo
Espoon
Espoon
Espoon Pursi- Forssan VeneSegelsällskap Segelförening Merenkulkijat Merenkävijät
seura
seura Riento

Färjesundets
Gallträsk
Gamlakarleby Gullkrona
Seglarförening Segelsällskap Segelförening Kryssarklubb

Hakaniemen Hakkenpään
Venekerho Merenkävijät

Haukilahden
Venekerho

Haukiputaan
Pursiseura

Halkolaiturin
Veneilijät

Haminan
Pursiseura

Hailuodon
Veneilijät

Hangö
Hangö Udds
Segelsällskap Segelsällskap

Haukiputaan Haukkaniemen Heinolan
Veneilijät
Pursiseura Pursiseura
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Hakalehdon
vene- ja
kalastuskerho

Helsingfors
Segelklubb

Helsingfors
Segelsällskap

Helsingin
Moottoriveneilijät

Helsingin
Työväen
Pursiseura

Hiidenveden
Purjehtijat

Humalniemen Huviveneseura
Venekerho
Vaahtopäät

Helsingin
Helsingin
Moottorivene- Navigaatioseura
kerho

Hirvensalmen
Veneilyseura

Hydro -59

Hyvinkään
Pursiseura

Houtskärs
Båtklubb

Humallahden
Venekerho

Hämeenlinnan
Iin
Moottorivene- Meriseura
urheilukerho

Inarin
Veneilijät

Ingå
Båtklubb

Iniö
Båtklubb

Isokarin
Kiertäjät

Isosaaren
Venekerho

Jaktklubben
Ancora

Janakkalan
Veneilijät

Iisalmen
Imatran
Imatran
Pursiseura Purjehdusseura Venekerho

Iniön Venekerho Itä-Helsingin
- Iniö Båtklubb Pursiseura

Hollolan
Veneseura

Helsingin
Helsingin
NavigaattoritRakennusmestariveneilijät

Joensuun
Pursiseura

Jollarit

Joroisten
Veneseura

Joutsenon
Veneseura

Jyväskylän
Veneseura

Jämsän
Pursiseura

Kaarinan
Veneilijät

Kaarinan
Veneseura

Kajaanin
Purjehtijat

Kakskerran
Veneseura

Kallan
Purjehtijat

Kantvikin
Purjehtijat
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Karinkiertäjät

Karis
Skeppare

Kartanon
Venekerho

Kaskö
Kaskö
Karunan
Motorbåtsklubb
Seglarsällskap
Veneseura

Katajanokan
Venekerho

Keilalahden
Venekerho

Kellon
Vene 73

Kemijärven Kemin Moottori- Kemin
Tunturipurret
venekerho Purjehdusseura

Kemin
Pursiseura

Keravan
Venekerho

Kesäpäivän
Pursiseura

Kiamilan
Veneilijät

Koillis-Savon
Veneilyseura

Koivusaaren
Pursiseura

Kokkolan
Venekerho

Kokkolan
Purjehtijat

Korpilahden
Veneseura

Korpo
Sjöfarare

Kotkan
Moottoriveneseura

Kotkan
Pursiseura

Kouvolan
Kipparit

Kronoby
Båtklubb

Kuopion
Pursiseura

Kivenlahden
Venekerho

Korpilahden
Kipparit

Kiristinestads
Segelförening

Lahden Vene- Laivaston
Lahden
Veneseura
seura
Purjehdusseura

Keurusselän Kipparilahden
Kyrkslätt
Pursiseura
Venekerho
Segelklubb

Kymen
Laajalahden
Lahden
Navigaattorit Merenkävijät Navigaatioseura

Lapin
Lappeenrannan Lappeenrannan
Pursiseura Moottoriveneseura Pursiseura
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Laukaan
Lappvik
Motorbåtsklubb Veneseura

Lempäälän
Vesilahden
Pursiseura

Linlon
Veneilijät

Liperin Pursiseura

Lohjan
Laivurit

Lovisa
Lounas-Hämeen
MotorbåtsPursiseura
förening

Luonterin
Kipparit

Luvian
Vene-kolmio

Långvik
Båtklubb

Längelmäveden
Veneilijät

Marjaniemen
Venekerho

Lauttasaaren Lauttasaaren
Pursiseura
Veneilijät

Lieksan
Pursiseura

Leppävirran
Pursiseura

Leppäluodon
Venekerho

Lohjan
Purjehtijat

Larsvik
Båtklubb

Mahogny
Yatchting
Society

Malax
Mannerveden Mariehamns Marjaniemen
MotorbåtsVenekerho Seglarförening Purjehtijat
klubb

Maxmo
Matinkylän
Merenkävijät
Venekerho Motorbåtsklubb

Meriseura
Turku

Meritie

Mietoisten
Veneseura

Mikkelin
Pursiseura

Naantalin
Purjehdusseura

Nagu
Segelsällskap

Nesteen
Venekerho

Newport
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Merihaan
Veneseura

Munkaan
Venekerho

Nilsiän
Pursiseura

Merisataman
Venekerho

Mäntyharjun
Veneilyseura

Nokian
Veneilijät

Nurmijärven
Venekerho

Nyländska
Näsijärven
Jaktklubben Purjehdusseura

Oulun
Merenkävijät

Oulun
Outokummun
Oulun
Työväen
Moottori- ja
PurjehdusPurjehdusseura Pursiseura
seura

Oravais
Båtklubb

Otaniemen
Venekerho

Oulun
Hollihaan
Veneilijät

Paattisten
Purjehdusseura

Paimion
Veneilijät

Petalax
Navigationsklubb

Pielaveden
Pursiseura

Paltamon
Pursiseura

Pargas
Båtklubb

Partiopurjehtijat

Patelan
Veneilijät

Pielisen
Pursiseura

Piikkiön
Veneseura

PikkuHuopalahde
Venekerho

Pirkkalan
Pursiseura

Porin
Navigaatioseura

Porin
Pursiseura

Porin
Veneilijät

Porkkala
Kryssarklubb
-Porkkalan
Merenkävijät

Porkkalan
Venekerho

Portslahti

Porvoon
Kipparit

Porvoon
Moottorivenekerho

Puotilan
Venekerho

Pursi -82

Pursiseura
Ilmarinen

Pursiseura
Navitas

Pursiseura
Sindbad

Puruveden
Pursiseura

Pyhtään
Meriveneilijät

Päijänteen
Purjehdusseura

Raahen
Meriseura

Puumalan
Venekerho
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Pohjois Poliisiveneilijät
Päijänteen
Pursiseura

Raahen
Purjehdusseura

Raision
Veneseura

Rauman
Purjehdusseura

Rauman
Työväen
Veneilijät

Ristiinan
Pursiseura

Roihuvuoren
Venekerho

Saaristopurjehtijat

Salon
Pursiseura

Rantasalmen
Pursiseura

Rastilan
Veneilijät

Rauman
Moottorivenekerho

Rauman
Navigaatioseura

Rautapohjan
Veneilijät

Replot
Båtklubb

Reposaaren
Venekerho

Riihimäen
Pursiseura

Roihuvuoren Ruoholahden Saaristomeren Saaristomeren
ja Tammisalon Veneilyseura Purjehdusseura Kipparikerho
Meriulkoilijat

Salon seudun
Navigaatioseura

Sammon
Pursiseura

Savonlinnan Segelförening Segelsällskapet SegelsällPursiseura i Björneborg
i Jakobstad
skapet Ägir

Sibbo
Navigationssällskap

Simsaaren
Veneilijät

Sundom
Sundsbergin
Båt- och Far- Merenkävijät
ledsklubb

Siuntion
Venekerho

Soukan
Venekerho

Santahaminan Sarvaston
Venekerho
Venekerho

Selkämeren
Veneilijät

Sepetvikens
Båtklubb

Stormy
Fellows

Sulkavan
Pursiseura

Suomen
Suomenlahden Suomenlinnan
Höyrypursi- Meripurjehtijat
Pursiseura
seura
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Suomalainen
Pursiseura

Suvisaariston Ssvartsbäcks
Suomenlinnan Suomen
Ssuonenjoen Susikarin
Venekerho Moottorivene- Pursiseura Vesilläliikkujat Navigaatio- Segelsällskap
seura
kerho

Södra Vall- Tahvonlahden Taivallahden Tammisalon
Tampereen
Säpin Seudun
grund Båtklubb Venekerho
Venekerho
Purjehtijat
Merivene- Navigaatioseura
kerho

Tampereen
Pursiseura

Tikkurilan
Navigaatioseura

Turun
Pursiseura

Tapiolan
Venekerho

Tehin
Pursiseura

Teijon
Venekerho

Tenala
Båtklubb

Toijalan
Tornion
Moottorivene- Veneseura
kerho

Turun
Merikotkat

Turun
Moottorivenekerho

Turun
Navigaatioseura

Tampereen
Veneilijät

Turun Turun Työväen Tuusulanjärven Uittamon Uudenkaupungin
Purjehtijat Veneilyseura Purjehdusseura
Sekstantti Pursiseura

Uudenkaupungin Vaajakosken
Työväen Moottori- Veneilijät
veneseura

Vaasan
Merenkyntäjät

Vanajaveden
Purjehtijat

Vantaan
Veneilijät

Vammalan
Venekerho

Valkeakosken
Vaasan Työväen Navigaatio- Valkeakosken
Purjehtijat
Purjehdusseura
seura

Varjakan
Vene
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Varkauden
Pursiseura

Vartikylän
Ranta- ja
Venekerho

Vasa
Motorbåtsklubb

Vasa
Navigationssällskap

Vaskilahden
Venekerho

Viialan
Hopea-Ankkuri

Virolahden
Pursiseura

Virtain
Pursiseura

Vuosaaren
Venekerho

Vuosilan
Veneilijät

Wiipurin
Suomalainen
Pursiseura

Wiitasaaren
Purjehdusseura

Vehkalahden Veneilyseura
Veneseura
Merituuli

Vuoksen
Veneseura

Västanfjärds
Wasa
Båtklubb
Segelförening

Yliskylän
Venekerho

Ylöjärven
Veneilijät

Östra Nylands
Segelförening
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Vene 71

Vuosaaren
Vuosaaren
Laivurit Urheilukalastajat

Westend
Sailors

Wiborgs Läns
Segelförening

Åländska
Segelsällskapet

Åminnefors
Venekerho

Sensommarträff på Fladalandet
Sensommarträffen den 24.8.2019 som hölls på Fladalandet blev en alltigenom lyckad
tillställning, som mest låg 14 båtar längs de släta berghällarna och drygt 30 personer
njöt av det vackra vädret.
Efter välkomstskålen ordnade klubben korvgrillning
och deltagarna lät sig väl
smaka av korv, sallader och
drycker lämpade för både
barn och äldre.
Eftermiddagen fortsatte
under fria former och av
skratten som hördes kunde
konstateras att alla trivdes
storligen.
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Några lekar fanns också på programmet, stövelkastning och kast med kastlina som
gav upphov till många muntra skratt. Det gavs prov på flera olika kaststilar och en tall
som stod till vänster i kastriktningen fick ta emot många stövlar och kastlinevikter
som verkade vara påverkade av kraftig ostlig avdrift.
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På kvällen tändes grillarna på nytt och det doftade härligt av godsakerna på grillarna.
En verkligt god stämning bland deltagarna bidrog till trivseln och alla var överens om
att detta var något som gärna får bli en tradition.
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Senare på kvällen riggades Kenneth Winbergs ljudanläggning upp och det blev dans
till hans enmanna orkester med inslag av någon hugad gästartist och dansen fortsatte
flera timmar i den fina sommarkvällen.

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
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Vid mörkrets inträde lyste marschaller upp hällarna, det
såg mycket festligt ut, och spelmannen hann få sig en
förfriskning.
På söndagsmorgonen var vädret fortsatt fint och båtarna
ligger lugnt i en prydlig rad, samvaron fortsatte under
förmiddagen och på eftermiddagen gav sig skepparna
iväg hemåt. Detta var en riktig sensommarfest.

RN.
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Besiktning av medlemmarnas båtar
Ekenäs Navigationsklubb utför besiktning av sina medlemmars båtar. Besiktad båt får
en besiktningsrabatt på båtförsäkringen i de flesta försäkringsbolag. Båt som är
besiktad i Ekenäs Navigationsklubb har rätt att föra ENK
klubbflagga. Flaggan säljes hos Tescon Marine, Gamla
Hangövägen 3, 10620 Ekenäs, Tel. 0400 575 549
Kontaktpersoner för besiktning och info är Rune Nyberg Tel.
0400 313 634 och Christer Lagerström Tel. 040 502 1756
Kom också ihåg att besiktning av medlemmarnas båtar sker på båtägarens initiativ,
det är båtägaren som kontaktar besiktningsmannen både när det gäller en båt som
besiktas för första gången i klubben och båt som därefter besiktas årligen.
Besiktningen börjar med en skrovbesiktning som sker på land och en
grundbesiktning när båten är sjösatt och all behövlig utrustning finns ombord,
denna procedur sker vart 5:e år, de 4 mellanvarande åren utförs en årsbesiktning
när båten är sjösatt och all utrustning finns ombord.
Om besiktningen uteblir ett år av orsak eller annan måste båten skrovbesiktas på nytt
och hela proceduren startar om med allt pappersarbete det innebär och under ett sådant
år gäller inte den eventuella besiktningsrabatt som många försäkringsbolag beviljar
för besiktade båtar. Detta märks kanske inte förrän man ansöker om ersättning för en
eventuell skada och försäkringsbolaget begär in besiktningsprotokollet. En annan
aspekt att beakta är att båt som är obesiktad inte har rätt att föra klubbflagga förrän
båten besiktats på nytt.
Fritidsbåtars besiktning är tillsvidare en helt frivillig sak, och så länge som den sker på
ett seriöst och trovärdigt sätt så kanske myndigheterna inte blandar sig i. Det blir
knappast enklare eller billigare för oss fritidsskeppare om det blir ex Traficom som
bestämmer om det hela.
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Ekenäs Navigationsklubb r.f.
Verksamhetsberättelse 01.10.2018 – 30.09.2019
Årsmötet hölls den 31.10.2018 på Motell Marine
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor
Christer Lagerström
Vicekommodor
Rune Nyberg
Sekreterare
Markus Björk
Skattmästare
Henrik Eklund
Ledamot
Linus Rehnström
Ledamot
Kenneth Winberg
Verksamhetsgranskare
Frej Falck
Curt Lindström
Verksamhetsgranskarsuppleant Sami Nevalainen
Verksamhet
Styrelsen har sammankommit till 7 protokollförda möten.
På årsmötet 2018 tilldelades Rolf Altner Ratten för mångårigt arbete i
styrelsen och som redaktör för Enslinjen.
Skärgårdsskeppartentamen ordnades 14.12.18 och 2 deltagare ville
skriva in sig i föreningen. Övervakare var Seppo Pailos som också
fungerade som lärare. Kursen med tentamen ordnades i Karis.
Utflykt till Båtmässan i Helsingfors ordnades Lördagen 9.2.2019 med
start kl. 9:00 från Resecenter i Ekenäs. 20 personer var med på utflykten
och föreningen bjöd på busstransporten.
Klubbmästare blev Markus Altner och han placerade sig som sjua i
finalen i sjökortsnavigeringens FM final i Esbo. Rolle skötte
arrangemanget av skrivbordsnavigering på Seafront 5.4.2019 kl:19:00.
Ingen deltagare möttes upp.
ENSLINJEN utkom i mars med Rolf Altner som huvudredaktör.
En skepparträff för ENK:s medlemmar ordnades lördagen 24.8.2019 på
Fladalandet i Ekenäs skärgård. Till träffen kom totalt 14 båtlag. Träffen
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började kl. 12 med välkomsttal av vice kommodoren samt en
välkomstskål med skumvin eller pommac för deltagarna. Därefter blev
det skeppar mingel, korvgrillning med tillhörande läsk, stövelkastning
och kastningstävling med kastlina samt dans till levande musik stod på
programmet. Kenneth Winberg bjöd på musiken och tonerna.
Navigationsförbundets årsmöte ordnades i Rauma 17.03.19, ingen från
ENK deltog.
Skeppartentamen ordnades 12.04.2019, kl. 18 - 22 för både skärgårdsoch kust skeppar tentander. Som övervakare fungerade Seppo Pailos.
Kursen ordnades i Karis.
Medlemsantalet vid verksamhetsårets slut är 280 (284), vilket utgör en
minskning med 4 medlemmar från senaste år.
Klubben har 22 besiktigade båtar i föreningens register.
STYRELSEN
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Båtar besiktade i Ekenäs Navigationsklubb 2019
Ägare

Båtens namn och typ

Aalto Seppo
Altner Rolf
Berg Maria
Berglund Staffan
Björk Markus
Eklund Henrik
Elmgren Hans-Olav
Ewalds Fredrik
Ewalds Fredrik
Fagerström Patric
Falck Eva-Maria
Helenius Lars-Erik
Hjorth Charles
Holmström Jonas
Jansson Ben
Lagerström Christer
Rehnström Linus
Ruuskanen Janette/Mikael
Rönnberg Harras
Sjöholm Fredrik
Wikström Thomas
Winberg Kenneth

Aallotar
Laxen
Marly
Madir
Christina
Bentomarie
Evita
Kennedy
Josefina
Saída
Venny
La Mer
Carina
Motorbåt
Ella
Emma II
Ohana
Jolly Jumper
Mollo
Filifjonkan
Camilla
Noomi

Registernummer

Bella 700
Johnssonbygge
Seastar 7000 Cruiser
Fairline Carrera 24
Carver 4207 Motor Yacht
Trålare
NF 30
Trålare
Minor 700
Holmö 44 Sundeck
Marino 725
Jeanneau 36 Prestige
Marex 28 Holyday
AMT 5,5m
Bella 652
Flipper 640
Storebro SRC 36 Baltic
Nordic 77
Nauticat 33
Marino 8000
Tristan 820
Marino 8000

- 38 -

S-16834
U-18858
U-37906
A-15729
T-22611
U-23395
U-53982
U-30437
A-8333
U-57926
U-40698
U-38905
R-53092
A-58128
U-41575
U-17593
A-17561
A-2730
U-50266
U-44266
T-10480
U-7244

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 skattmästaren, se under
styrelsen, sid. 5. Vi tackar för samarbetet.
AHLFORS BERT
AHLFORS GÖRAN
AHLGREN TOMMY
AJALIN TAPANI
ALLÉN SUSANN
ALM BJARNE
ALTNER MARKUS
ALTNER ROLF
ANDERSSON ARMAS
ANTIN PATRIK
ASPLUND INGMAR
BACKMAN CHRISTER
BACKMAN ULF
BERG MARIA
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
BOSTRÖM LARS
BROBERG BÖRJE

***

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

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

BRUNCRONA CECILIA
BRUNCRONA-DRUGGE CHARLOTTA
BUSSMAN ROGER
BÄCKMAN PATRIK
BÖHME FREDRIK
CARLSSON CAMILLA
CARLSSON RONNIE
CARPELAN NANCY
CARPELAN PATRIK
CARPELAN ROLF
CLÉMENT RENÉ
CRONSTRÖM CHRISTOFER
DAHLSTRÖM TOM
DANIELSSON GÖRAN
DEGERLUND GREGER
DEGERLUND LEIF
DEGERLUND STEFAN
DEGERLUND STEFAN
EKBERG TAGE
EKHOLM BIRGIT
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUN
EKLUND GUNNAR
EKLUND HENRIK
ELGH ROLF
ELORANTA TERO
ENBERG MIKAEL
ENBERG TOR
ENGSTRÖM HENRY
ENLUND GUNILLA
ENQVIST JOACHIM
ERROLL ERIK
EWALDS FREDRIK
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***
*
*
*
*
*
*
**
**
***
**
**
**
***
**
**
*
**
**
**
***
**
***
**
***
*
**
**
*
**
**
**
**

EWALDS HELENA
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
FRIMAN PER-OLOF
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNROOS GUIDO
GRÖNROOS RALPH
HAMMAR THOMAS
HARJULA ERIK
HELENIUS LARS-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
HOLMSTRÖM GITTE
HOLMSTRÖM HÅKAN
HOLMSTRÖM JAN
HOLMSTRÖM JONAS
HOLMSTRÖM JONNY
HOLMSTRÖM LEIF
HOLMSTRÖM MAGNUS
HOLMSTRÖM TOMMY

*
*
***
*
*
***
*
***
**
*
*** HM
**
*
*
**
*
***
*
**
***
**
**
**
**
*
***
*
**
*
**
**
**
**
**
**
**
*
**
*
**
*
**
**

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
KIHLSTRÖM MARIA
KIVELÄ JAN-PETER
KOPRA MIKAEL
KRÖGER KNUT
KÄLLBERG GUY
LAAKSO KRISTER
LAGERSTRÖM CHRISTER
LAINE KALLE
LAINE SARA
LANDÉN FREDRIK
LANDÉN MIKAEL
LEINO JOUKO
LEVÄLAHTI KARI
LINDBERG TOR-BJÖRN
LINDBLAD CARL-GUSTAV
LINDBLAD KIM
LINDBLAD STIG
LINDBLOM ANNIKA
LINDBOM MIKAEL
LINDGREN GUSTAF
LINDGREN JOHAN
LINDGREN MIKAELA
LINDH DENISE
LINDHOLM KENNETH
LINDHOLM RASMUS
LINDQVIST GUN
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*
***
***
*
***
***
**
**
*
**
*
*** HM
*
**
**
***
**
*
**
**
***
*
**
*
*
**
**
***
**
**
***
**
*
***
***
**
*
*
**
*
**
***

LINDQVIST LARS
LINDQVIST TONY
LINDQVIST VIVA
LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM JENS
LINDSTRÖM SVEN-ERIK
LOMBERG ANNA
LUNDSTRÖM PAMELA
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI
MALMBERG PEHR ERIK
MANNSTRÖM MAGNUS
MARTIN NICKLAS
MATTILA JUKKA
MECKLIN HANS
NEVALAINEN SAMI
NISKALA JERRY
NORDIN MARKUS
NYBERG HENRIK
NYBERG RUNE
NYHOLM STIG
NYHOLM ULF
NYLUND LARS-ERIK
NYLUND MAGNUS
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM JAN
NYSTRÖM RALF
OHTONEN TIMO
OJA TAUNO
PALMROOS MIKAEL
PALOMÄKI JENNA
PAUKKU HARRI
PELKONEN SATU
PHILSTRÖM LEIF
PIPONIUS ULF
POUSETTE CARL-GÖRAN
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK
REHN DAN
REHN MARIKA
REHNSTRÖM CAJ

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

*
**
M
*

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

REHNSTRÖM LINUS
ROSENDAL ROGER
ROSENLUND OLOF
RUNDQVIST HANNES
RUUSKANEN JEANETTE
RÅSTEDT KARL GUNNAR
RÖBERG HELENA
RÖNNBERG HARRAS
SAHLSTEDT YRJÖ
SANDBERG JARI
SANDBERG MICAELA
SANDELIN BJÖRN
SARKANEN STEFAN
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA
SELIN KIMMO
SELIN JOHAN
SJÖBERG BÖRJE
SJÖBERG HANS
SJÖBLOM ROGER
SJÖBLOM ULF
SJÖHOLM FREDRIK
SJÖSTEN TIMO
SKARPMAN KENNETH
SNABB FRIEDEL
STARK PAMELA
STEPHAN ETHEL
STOLPE ANDREAS
STOOR PATRIK
SUNDBLOM KLAUS
SUNDBLOM MARTIN
SUNDBLOM MARTINA
SUNDELL GUY
SUNDELL HENRIK
SUNDSTRÖM GUY
SUNDSTRÖM SUNE
SUNDSTRÖM SIMON
SUNDSTRÖM SVEN
SUNDSTRÖM TORD
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE
SVARTSTRÖM KAROLA
SÖDERLUND BÖRJE
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**
*
**
**
**
***
**
**
**
*
*
**
*
*
**
**
**
*
*
*
**
**
***
*
***
**
**
*
*
**
**
***
*
**
**
*
**
*
*
*
**

SÖDERLUND INGMAR
SÖDERSTRÖM BILL
TALMO ARTO
TIHVERÄINEN KALEVI
TUOMELA KARI
TÖRNROOS TOM
UGGELDAHL BJARNE
VAARIMO MARLENE
VAARIMO PENTTI
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
WIKSTRÖM ANDERS
WIKSTRÖM ERIK
WIKSTRÖM GÖRAN
WIKSTRÖM HANS
WIKSTRÖM JÖRGEN

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

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

WIKSTRÖM LINDA
WIKSTRÖM NIKLAS
WIKSTRÖM THOMAS
WIKSTRÖM YVONNE
WILLBERG BENGT
WILSON SARA
WINBERG KENNETH
WINSTEN BO
WOLFF CARL-GUSTAF
WREDLUND KAJ-MIKAEL
ÄBB MIKA
ÖBERG TOMMY
ÖBLOM-BERGLUND GUN
ÖRNMARK JOHAN
ÖSTERBERG GUN
ÖSTERLUND JOHAN
ÖSTERMAN HENRICA

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


= SJÖKAPTENER
5
M
= MILITÄRUTBILDNING
1
***
= HÖGSJÖSKEPPARE
57
**
= KUSTSKEPPARE
120
*
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE 99
----------------------------------------------------------Sammanlagt
282



HM

= BROTTSJÖSKEPPARE
= HEDERSMEDLEM

NYA SKEPPARE 2019
NYA SKÄRGÅRDSSKEPPARE
Berg Maria

NYA KUSTSKEPPARE
Blomberg Mikael
Helenius Lars-Erik
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5
2
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