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Kungsg. 8, Ekenäs  Köpmansg. 4, Karis
Tfn 019 -246 2949     Tfn 019 -230 161

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

Pärmen: På Odensholm byggdes den första riktiga fyren 1850. Den 
klarade andra världskriget ända till 1941 då den förstördes. Sedan fick 
holmen klara sig utan fyr till 1954, då fyren som vi ser på pärmen blev 
färdig. Tillsammans med fyrarna Köpu och Tahkuna på Dagö leder den 
trafiken från Östersjön in i Finska viken.
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KOMMODOREN HAR ORDET
 

Vi är nu i skrivande stund i mitten av januari och kölden har hållit sitt grepp om landet 
några dagar. Det blev en lång våt och blåsig höst med omkullblåsta båtar här på 
Ormnäs stranden. Även om jag inte tycker om vintern hör ändå snö och köld  till vår 
årstid.
Vi hade ett intensivt verksamhetsår i fjol men vi skall ej vila på lagrarna utan försöka få 
till stånd ett bra verksamhetsår igen. Då jag tänker på jubileet tycker jag att det var 
roligt att så många medlemmar ställde upp. Många skeppare blev premierade, det hör 
till att de som arbetat för en förening skall ihågkommas. Nu är det ju så att det finns 
många i medlemskåren utanför styrelsen som också bidragit till föreningens 
framgång, jag tänker på alla de skeppare som deltagit i navigationstävlingar, de som 
ställt upp som funktionärer och de som på sätt eller annat dragit sitt strå till stacken. De 
skall ej heller glömmas som är med och erlägger medlemsavgift utan att desto mer 
aktivt deltaga. Många kan ej på grund av sitt arbete binda sig till styrelseuppdrag och 
faller utanför möjligheten att premieras, främst beroende på att förbundets regler för 
premiering är fastslagna, där kan man ej gina.
Den 22/23 mars kommer Finlands Navigationsförbunds årsmöte att hållas här i 
Ekenäs på Sea Front.
De skeppare som är intresserade kan ju komma och träffa likasinnade från andra delar 
av landet, vi har ej ännu klart något program men god mat och trevlig samvaro 
kommer det i alla fall att bli.
Verksamhetsårets program börjar vara klart, det är bara att kolla på hemsidan och 
Enslinjen är planerad att utkomma i tid till förbundsmötet i mars.
I årets uttagningstävling till finska mästerskapen i sjökortsnavigering deltog sex 
skeppare, glädjande var att två yngre som just har skrivit skepparexamen var med. 
Tyvärr blev det för få deltagare till kursen i kustnavigation så den blev ej av. En stor del 
av kursdeltagarna hoppade av. Här måste vi bättra oss, så här många borde ej få falla 
bort. Det betyder ju också tyvärr att tillströmningen av nya medlemmar till vår klubb 
avtar.
Till sist vill jag önska alla ett bra år och en fin båtsäsong.
Till alla samarbetspartner, företag, institutioner och annonsörer som understött 
klubben riktar jag ett stort tack.

Frej Falck

EVINRUDE, ETT KLOKT VAL

EVINRUDE FÖRDELAR
•5 års garanti
•Serviceintervall 3 år/
  300 timmar
•Automatisk
  vinterkonservering

•Effektiv
•Ekonomisk
•Miljövänlig
•Förmånlig
•Pålitlig
•Också reservdelar

Västerby Strandväg 25, Ekenäs tel. 0400 476 735
F:ma Guy Wikström
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VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2013-2014

! 13.12. 13 Tent i skärgårds- och kustnavigation
!  08.01.14 Kursen i kustnavigation startar
!  08.01.14 Klubbmästerskap & uttagning till FM i skrivbordsnavigering
! 15/16  03.14 Radarkurs  Trygve Österman MBI
! mars 2014  Enslinjen utkommer
! 22/23 03.14 Finlands Navigationsförbunds lärar & årsmöte på Sea Front i Ekenäs
! 26.03.14 Vårmöte med diplomutdelning och föredrag på Sea Front
! 29.03.14 FM-final i skrivbordsnavigering i Tammerfors
! 25.04.14 Tent i kust & högsjönavigation
! 31.05.14 Utfärd med m/s Kennedy i Ekenäs skärgård
! 04.06.14 Skepparträff med diplomutdelning på Sea Front
! 24.10.14 Årsmöte
! 12.12.14 Tent i skärgårds- & kustnavigation
! dec 14 Julfest

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.

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
Din båt får du besiktigad genom att kontakta någondera av klubbens besiktningsmän, 
Rune Nyberg 0400 313 634, Christer Lagerström 040 
502 1756,  Klubbflagga för besiktigad båt finns att köpa i 
TESCON MARINE (se annons sidan 36).

nyberg.rune@gmail.com eller 
christer.lagerstrom@mil.fi.

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.
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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

EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2013 — 2014

Klubbens e-postadress: enk@ekenasnavigationsklubb.net

Hemsida 
Beträffande 

www.ekenasnavigationsklubb.net
adressförändringar se under rubriken medlemmar

Uppe från vänster; Frej Falck, kommodor, tel 040 755 1229. 
ledamot/besiktning, tel 0400 313 634.  Henrik Hultgren , sekreterare, tel 040 520 
9375. Christer Lagerström, vicekommodor / lärare / besiktning, tel 040 502 1756. 
Rolf Altner, skattmästare/medlemsregistret,redaktör, tel 0400 303 003. Markus 
Björk, ledamot, tel 0400 575 549.

Rune Nyberg, 
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VÄLSORTERAD BÅTTILLBEHÖRSAFFÄR
MED ATMOSFÄR OCH PERSONLIG SERVICE

Norra Strandgatan 2, Tel. 019-241 2236
Kungsgatan 10, Tel. 044-257 5685 

www.bildel.fi     ekenas@bildel.fi
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Brottsjöseglatsen Ekenäs-Visby-Ekenäs 2013

På kvällskvisten fjortonde juli startade Macke och undertecknad seglatsen som man 
med nöd och näppe kan kalla långresa. Men så är uppenbarligen människan skapt att 
de små reviren växer till ett maximum som för besättningen på Laxen kom att inträffa 
på 90 – talet, under det förra årtusendet. Jösses så långlivade vi är. Nu håller tydligen 
reviret på att småningom krympa till vad det var före storhetstiden.
Vid midnatt landade vi i Hangös nya, delvis EU-finansierade, fiskehamn vid Hangöby 
hamn på norra sidan av hangöudd. 

På morgonen skulle Linkku mönstra på, men då bunkringen lämnats till Hangö kröp 
klockan fram till middag innan allt var klart för att kasta loss. I väntan på det 
ögonblicket hade vi gott sällskap av kommittén som redan tidigt samlades i hamnen 
för att vädra sjöluft och de senaste händelserna inom världspolitiken, samt 
fiskbeståndet i närvattnen. Åsikterna var lika många som kommittémedlemmar, men 
diskussionen och åsiktsuttrycken var sansade och låg snarast på en diplomatisk nivå. 
Det var synd att lämna sällskapet, men vi hade trots allt en viss tidtabell att följa och 
dessutom har jag på känn att diskussionen ändå inte ledde till någonting som skulle 
kunna kallas resultat.
Ännu samma kväll kom vi till Jurmo. Våra tidigare så omtyckta hållplatser Rosala och 
Vänö blev nu bara holmar som passerades på norra sidan. Borstö är ju inte heller vad 
det tidigare har varit, så också Borstö passerades. Visserligen på södra sidan för vi var 
nyfikna vem eller vad som låg i hamnen. En ekenäsbåt noterade vi och därifrån 
vinkades också igenkännande. 

Nya fiskehamnen i Hangöby
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Jurmo var i det närmaste fullsatt och vinden pinade på riktigt illa, så att man frågade 
sig, hur gör vi nu? Till all lycka var ett par privata bryggor vid sydliga vågbrytaren 
lediga, så kommandot löd: ”Styrbords fendare”. Vattendjupet räckte till så det blev 
ingen malör.

Bryggägaren fick vi tyvärr aldrig reda på, trots att vi sporde Klas om saken. Vi får 
tacka såhär i efterskott. Flundrorna var ytterst små och priset omvänt proportionellt till 
storleken. I alla fall hade systemet förändrats från Pers tider såtillvida att priset 
bestämdes av vågen. Styckepriset hörde till det förgångna. Då den färska luften kom 
från rätt håll, förflöt natten stilla i lä av vågbrytaren, förutom ylandet och piskandet 
från tackel och tåg. Det slapp man genom att tvinna in lite skumgummi i styrbords- 
och babords öron. 
På morgonen blev det att ta sig ett dopp för att få sig lite tvagad och för att komma 

Blåsigt på Jurmo

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

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

)
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igång. Ett stadigt morgonmål med skinka och ost på mackorna. På tal om ost måste jag 
inflika en parentes. Linkku, Mackes kompis har den specifika egenskapen att då 
ostbiten blir såpass tunn att den är obekväm att hyvla, får resten gå bland soporna. En 
ensamseglande dam, med hund, träffade vi och pratade om ditt och datt. Hennes hår är 
yvigt och har en nyans av rött. Hon är Essare och kan ibland träffas på bl.a. 
Vrakholmen. Frågan lyder, vem träffade vi?
Från Jurmo blev det att köra till Ålands Degerby. Där råkade det vara något slags 
motorbåtsregatta, så hela fjärden vimlade av putt-puttare av olika kaliber. En lite 
större hade sin encylindriga kultändare kvar och ljudet var mäktigt då skepparen i 
hamn varvade sotet från motorn. Han tyckte den borde sotas då körandet hade skett i 
det närmaste på tomgång. I övrigt var det full ruljans och långt in på natten gick det 
livat till i gästhamnens krog. Däri deltog vi så långt konditionen räckte.

I hamn låg ett par läckra segelskutor från Sverige och i Degerby City lanthandel 
inhandlades en cykelpump som passade både för cykel- och bilventiler. Att det fanns 
sådana var en nyhet för lagermannen/expediten/allt i allon, så han var tacksam för att 
få veta vad han hade att sälja.
I Mariehamn låg vi två dygn. Linkku skulle mönstra av och Konsta på. Hur vi fick två 
dygn att gå i Mariehamn är fortfarande ett mysterium. I sjökvarteret var det jippo, det 
är det väl alltid sommartid, så där gick några timmar. På redden utanför låg Mollo, 
förra skattmästarens båt, för ankar. Skepparen såg vi inte till.
Dyr bunker tog vi ombord och kollade motorns kylvatten liksom oljan i både motor 
och koppling. Mätarna visade att Laxen nu kört 147 M på 20 timmar. Alltså cirka 7,4 
Knoten som medelfart. Också med en långsam båt kommer man tydligen till 
Mariehamn på mindre än ett dygn, bara kvarnen malar på utan paus.

Degerby efter stängning
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Sen kom etappen då endast tekniken behöver göra någontin. Ålands hav. Motorn 
sköter om framfarten och autopiloten om styrningen. Besättningen behöver bara, vid 
sidan av andra göromål, då och då ta en svepande blick runt horisonten för att vara a 
joure med händelserna. Det gick nätt undan för sjön låg på låringen, styrbords. På 
svenska sidan körde  vi mellan holmar och  skär fram till Yxlans norra ända och lade 
till i en privat hamn vars namn torde ha varit Österhamn. Den var annars bra, men 
skvalpig då båtar körde förbi, för också vågbrytarbryggan var byggd på pålar så att 
svallet slapp in i bassängen. Duktiga fendare och ett par wisky räddade den natten. 
Pigga och nytra, ursäkta nyktra, styrdes S/SW till Stavsnäs färjefäste. Macke och 
Konsta monterade pederna och pedade till närmaste ICA, 1,5 km, för att handla ätbart. 
Själv inhandlade jag från en kylbil 1,5 kg djupfrysta räkor som i närheten  av Ornö 
hade tinat så att i lä av Näsudden paussades för en enkel men ytterst läcker räkfest. 
Härifrån försökte vi in i svenska Utö, men det var fredag – eller lördag kväll och 
smockfullt. Möjligen fanns det någon ytterst dålig vindpinad plats kvar, men vi var 
inte på humör att börja kämpa för tillvaron. Utö fick bli. Därför blev det lite att tvinna 
på och söka en bra natthamn. Älvsnabben (jag tror svenska flottan har ett skolskepp 
med samma namn) vid Muskö (Reserved Area) blev vårt val. Det var ett bra val, inga 
svallvågor då skylten var stor och syntes på långt håll.Vi hade visserligen solen i 
ögonen så det var inte så lätt att läsa vad på skylten stod, men vi tyckte det liknade Gäst 
Hamn. Sedan var det redan så mörkt att vi först följande morgon såg vad det 
egentligen stod på skylten.

Hempels BÅTFÄRGER och LACKER

VÄRISILMÄ
EKENÄS -TAMMISAARI

Torngatan 3
Tel. (019) 241 1585 / 040 678 4166

Byggnadsaffär Stefan Lindqvist Kb 

Vi planerar, restaurerar och bygger nytt 

Kråkholmen 9 10600 EKENÄS 
tel 040 587 8646
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Därifrån gick färden vidare till den pyttelilla hamnen i södra ändan av Landsort där 
Laxen tidigare har varit. Men att den var SÅ liten kom jag inte ihåg. Hamnen var till 
enbart för lotsbåtar och någon bofasts lilla båt. Vinden var stark och låg på så när 

www.ebfm.fi

Vi representerar

EKENÄS BÅTFÖRMEDLING K. HOLM
Gammelboda tel. 0400-488 885, även kvällar

E-post kenneth.holm@pp1.inet.fi

Förmånliga pris. Begär offert. Det lönar sig

- Vi tar båtar till försäljning.
- Service
- Transport

Juhta båttrailer säljes 
och uthyres.

Suomi och Särki båtar.

Landsorts hamn med båten vänd
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skylten om förbud att anlöpa syntes, var det för sent att vända. Väl inne i hamnen var 
det så mycket utrymme att Laxen nätt och jämt gick att vända utan springar och andra 
hjälpmedel. En av kutterförarna var först lite morsk och sade att vi tydligen inte hade 
lagt märke till förbudsskylten. Nej det hade vi naturligtvis inte gjort, för vi fick ju styra 
in med tungan rätt i mun och ögonen fixerade på det smala inloppet. Nå, vi visade 
pojkarna runt på Laxen och snart fick vi lov att ligga kvar så att vi kunde äta resten 
räkor. Dessutom fick vi lite bensin för att putsa fendrarna så att de skulle vara rena och 
prydliga eftersom nästa mål var bland juppin i Visby. Dit körde vi på dryga nio timmar 
i sol och medvind.

Mellan Landsort och Visby

www.auto-centerosterby.fi
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Solen gick ju naturligtvis ner före vi kom fram. Kort före Visby fräste svenska 
sjöbevakare i en maffig RIB förbi oss. Nog på behörigt avstånd. Väl inne bakom 
vågbrytarna viftas det rött från RIBben, som alldeles uppenbart låg och väntade på vår 
ankomst. På höravstånd ber jag dem hålla sig på plats så kör jag upp bredvid dem. Men 
de ville också manövrera så det var ju bra att RIBben har otroligt mäktiga fendare helt 
runtomkring. Blåsningen visade noll och det sade jag att den kommer att göra, men 
trots det ville pojkarna att det skulle blåsas.
Visby är Visby. Där kan man flanera, peda, bada, äta, äta glass, spela minigolf, titta på 

På taket finns säkert terrass. Visby

FMA BÖRJE WESTERHOLM 
Ekenäs 

tel. 040-717 3077     
    019-208 701

Vi bygger brokistor
och kajer
och kan byta ut
gamla brokistor
under båthus.

Vi har lång erfarenhet och har många nöjda kunder.
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båtar som egentligen inte är båtar men som i alla fall flyter och kan röra sig både framåt 
och bakåt. Vissa till och med i sidled. Eller beundra skapelser som nästan utan kläder 
trippar omkring  och putar med det som puta skall. Blanda inte med Putin. Han bor 
långt härifrån.
Här intogs igen bunker, 170 liter, resans dyraste. Omräknat till juron blev priset 1,79 
litern. Oj,oj. Tre dygn i Visby fick räcka.I detta skede blev det diskussion om vilka 

Fiskehamnen i Visby

vägar vi skulle ta för att komma tillbaka till Ekenäs. Hitvägen i motsatt riktning. Nej, 
för tråkigt. Via Rigabukten. Nej, för långt. Norr om Gotland och in mellan Dagö och 
Ösel. Tja, men nej, smala tråkiga vatten. Skepparen var envis. Första etappen skulle gå 
till Gotska Sandön och där skulle ett nytt skeppsråd hållas. Alltså tidig start mot 
Sandön i rätt så motiga förhållanden. Det kom igen snabbt mycket ny frisk luft 
norrifrån, men vartefter som Sandön närmade sig vackrade vädret ut. Denna gång var 

 

 

Välkommen till Ekenäs naturum och upplev Ekenäs skärgård inomhus!
Vi har öppet från mars till sena hösten, sommartid dagligen.

Ekenäs naturum
Strandallén

10600 Ekenäs
Tel:   020564 4613
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Oy BN Bilservice Ab

Västanbyvägen 1 10600 Ekenäs
direkt tel. (019) 221 0221
tel. (019) 221 0200
fax (019) 221 0225
www.bnbilservice.fi

019-2
484801
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jollen med så det var inget problem att ta sig iland. En gång har jag simmande kommit 
till holmen. Det är nämligen omöjligt att ta sig ända till stranden med en lite större båt. 
Åtminstone där som vi nu landade var det djupt ända till ungefär 50 meter från 
stranden. Där grundade det sig sedan upp så brant att trots yttersta försiktighet körde vi 
fast.Back och varv i den ordningsföljden. Solen var ännu uppe då vi i lä av Sandön på 

Gotska Sandön. Östra sidan

sydostliga sidan lade ankaret i. Holmen är tillsvidare helt oförstörd av turister och 
andra vandaler. Helt enkelt obeskrivligt fantastisk. Senare på kvällen kom det 
ytterligare några båtar så att när mörkret lade sig hade vi sex ankarljus i vår 
omgivning. Endast det taktfasta bruset från dyningen, som möter land och alltid finns 
fast det är kavlugnt, hördes. Det var rogivande och bådade gott för natten. Speciellt 
som inga fendare behövdes, som ju i värsta fall kan gnissla och föra ett hjärtskärande 

Borttagning av bottenfärger. 
Sandblästring. 

Målning av järnkölar. 

K.Nyholm
 0400 470857
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På svaj vid Sandön

ljud likt griskultingar som blir dragna i knorren. Nu var enda orosmomentet 
öronbedövande snarkningar akterifrån. Följande dag gjorde vi en ny landstigning och 
passade på att plaska i strandskvalpet. Hääärligt, eller underbaaart, skulle säkert ett 
ruffsmycke ha utropat. 
Vädret och väderprognoserna var nu sådana att det inte mera behövdes något 
skeppsråd för att komma överens om hur färden skulle fortsätta. Nästa mål bestämdes 
enhälligt till Lehtma på Dagös norra sida. Denna kom att bli den längsta etappen, men 
samtidigt den gynnsammaste då vädrets gudar fanns ombord i alla skrymslen. 

Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.

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

www.eke-marin.fi
telakka@eke-marin.fi

OY EKE-MARIN AB
30
ÅR
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Mellan Sandön och Lehtma

Det var rentav så otroligt fint före att grillen riggades på däck och Macke, 
grillmagistern, fixade till en middag som inte går att jämföra med något fyra stjärnors 

hak på landbacken. Det heter 
ju att sjön suger, men den 
maten skulle ha slunkit ner 
utan sughjälp.

Lehtma anlöpte vi följande 
morgon 26 juli efter aderton 
timmar från Gotska Sandön. 
Sovdags några timmar, 
innan någon orkade prestera 
ett morgonmål. Stärkta 
därav kravlade vi upp på 
kajen och lyckades beställa 
taxi för att åka till Kärdla, 
”huvudstad” på Dagö. Där 
blev det nu det gamla van-Här grillas det inte korv. Mellan Sandön och Lehtma

liga, bunkra mat och käka på bästa krog. Bränkko lönar det sig inte att köpa här. Det är 
dyrt jämfört med Tallinns superalkon. Kärdla har ända sedan sovjeterna lämnade 
landet avundsjukt sneglat på Lehtma som tar hand om alla gästbåtar, då Kärdlas 
stränder är omöjliga för annat än små jollar. Men nu, jestas, nu byggs det en hamn som 
heter duga. Faktiskt. EU har sitt finger med i spelet. Det kunde man läsa på flere 
skyltar bland grävskopor och mudderverk. Lehtmas sandstrand är så inbjudande att 
fast vattnet är kallt är det ett måste att ta sig en simtur. Sanden är så fin att den 
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Hamnen i Kärdla färderas

knarrar under fötterna då man likt ryska badturister i Hangö på 1800 – talet högmodigt 
spankulerar på stranden. 

Lehtmas knarrande sandstrand
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Efter ytterligare en natt i Lehtma kör vi igen i vackert väder till Dirhami där resans 
billigaste bunker tas ombord. På land fanns en gammal båt som enda sevärdhet, så 
efter bunkringen lämnar vi Dirhami, som för övrigt är en fin hamn och dessutom 
närmaste estniska hamn, utgående från Ekenäs. 

Hamnviken på Odensholm

Osmussaar, Odensholm. Den otillgängliga holmen norr om Dirhami skall nu intas. 
Lite hade vi Googlat om holmen, men osäkerheten var stor var och hur holmen kunde 
angöras. En lokal fiskare som körde ut turister förklarade på god engelska hur vi skulle 
skapa oss, och att det egentligen nuförtiden inte alls var något problem då det fanns en 
utprickad farled in och en tämligen stadig och stor brygga att ligga vid. Odensholm är 
lite som Gotska Sandön. Svår att beskriva utan att använda en massa ord. Och fast man 
skulle använda så är det väl nog bara riktiga poeter som lyckas fånga den atmosfär och 
den stämning som ligger över holmarna.

LINDQVIST
Reparation & Service

Borgbyvägen 5, POJO. Tel. 019-245 3330

ALLT I BÅTVÄG
Båtar:

Motorer:

www.lindqvistrep.fi
roger@lindqvistrep.fi 
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Elektrohydraulisk klabbmaskin. Odensholm

28 juli vaknar vi vid Odensholms brygga till sommarens vackraste morgon. Solen till 
hälften över horisonten, spegelblank vattenyta, tunna dimslöjor sveper längs stranden 
en bit ut över viken. Spöklikt. Hääääärligt, oj så hääääärligt skulle smycket förtjust ha 
ropat ut över viken som fortfarande sov.Inte en snarkning, inte ens brus från dyningen 

Morgon vid Odensholms bryggaMorgon vid Odensholms brygga
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hördes. Jag måste väcka de andra för jag ville inte ensam beskåda den tavla där Laxen 
och jag befann oss mitt i.
Och vad sedan? Vi körde hem till Ekenäs. Först till Vrakholmen, där resans sista 
måltid ungefär vid tiden för solens nedgång intogs. Sedan till Eke-Marin, där vi hade 
kastat loss två veckor tidigare. Resan var slut. Motorn hade malat på i 86 timmar och 
på loggen hade det uppenbarat sig ytterligare 614 M.
Höjdpunkterna var Gotska Sandön och Odensholm och överfarten Gotska Sandön – 
Lehtma  Två veckor med för det mesta förliga vindar, d.v.s. egentligen akterliga, eller 
egentligen när det gäller seglats med motorbåt, nästan inga vindar alls. Utom ibland 
när det vädrade friskt, vanligen framifrån.
När storyn är läst, går det bra att avrunda med att googla Odensholm och Gotska 
Sandön. Speciellt Sandön med länken ”svensk utpost (1948) – filmarkivet”. Det är en 
drygt elva minuter lång film om holmen på den tiden då ingenting var som det är nu.

Rolf Altner, befälhavare och rorgängare

www.sporrong.com

TEL. 020 7751 311, FAX 020 7751 319

PB 43, 10601 EKENÄS

TROLLBERGSVÄGEN 12
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Ekenäs
Köp och Sälj Ab

Rådhustorget, Ekenäs

Öppet:
onsdag, torsdag, fredag kl. 16 - 18

lördag kl. 10 - 13 VÄLKOMMEN!

FLYTTLÅDOR UTHYRES
Kurre 0400-474 817
Seppo 0400-468 288
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Några saker att komma ihåg med Marin-VHF i fritidsbåt
 

Trots att Marin-VHF inte installeras lika mycket som tidigare är den ej utgången som 
någon kan gå och tro, den är i radioväg det viktigaste hjälpmedlet fortfarande. Här 
skall vi repetera några viktiga saker som är bra att komma ihåg, närmast då vid 
installationen. De flesta skeppare vill själva göra det mesta på sin egen båt, den som är 
händig kan klara det mesta men ofelbart blir saker fel gjorda då man ej vet vad man 
håller på med, och det gäller särskilt vid installation av radiosändare.
Problemet är att man ej kan kolla slutresultatet då installationen är klar, att bara kunna 
höra andra räcker ej.En provkontakt till en båt i samma hamn duger ej, en provkontakt 
till en kustradiostation eller en annan båt på tillräckligt avstånd berättar ju nog 
synbarligen att apparaten funktionerar. Det säkraste sättet är att kontrollera allting 
med SWR- mätare eller antennanalysator före första kontakten görs. 
Då det är fråga om segelbåt med antennen i masttoppen skall man kolla systemet så 
länge masten ännu är på land, då båten är på vattnet och något är på tok är det för sent, 
trots en fin mastkran här i Ekenäs till exempel är det så gott som omöjligt att göra 
något, det enda som lyckas är antennbyte, är det antennkabeln eller en kontakt måste 
masten ner.
Som antennkabel är det bättre med tjock kabel som ger mindre förluster och 
mekaniskt håller bättre.
Med den tunna kabeln blir det stora förluster med masttoppsantenn, men det bär ändå 
längre än med antennen i akterpulpiten. Antennkontakter kan pressas med specialtång 
eller lödas, de pressbara är mycket dyra, och få äger en sådan specialtång, de lödbara 
fordrar en mycket skicklig lödare, för en ovan blir det kallödning eller så värmer man 
för mycket så att kontakten smälter.
Problemet med många antennskarvar är att de vattenfylls, vulkaniserande tejp är här 
botemedlet.
Blir det överlopps kabel, vilket borde undvikas får den ej rullas ihop till en spole, här 
uppstår effektförluster vid sändning.
Då vi går till strömsidan måste tillräckligt grov kabel användas. VHF-en drar c:a 5 
Ampere på sändning och är avståndet 5 m mellan apparat och kopplingspunkt behövs 
minst 2 x 2,5 mm2 kabel.
Man får ej ta ström till apparaten från instrumenpanelen, den skall tas från ackumu-

Formansallén 11 Ekenäs,       020 728 1620

VVS-INSTALLATIONER
MATERIALFÖRSÄLJNING

www.auratherm.fi
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latorn eller huvudströmbrytaren. VHF- apparaten är ju en nödradio och skall 
funktionera  fast instrumentpanelen brinner upp.
I en motorbåt är installationen litet enklare, här klarar man sig med den tunna 
antennkabeln. Men man måste komma ihåg att antennen skall ha fritt rum omkring 
sig, minst en halv meter från metallföremål. Antennen skall stå rak, den får ej luta, 
många tycks luta antennen i samma vinkel som vindrutan, här tar man bort 40- 70 % av 
räckvidden. GPS- antenner bör ej placeras nära en VHF-antenn, GPS:en kan bli 
konstig efter att man använt VHF:en. Ofta har man antennen på styrhyttstaket och 
VHF-apparaten fastsatt i samma tak under antennen, här blir det rundgång, senast då 
antennen är äldre och är ärgad innantill. Antennen måste vara på ett avstånd av minst 2 
meter från apparaten. Antennkabeln får ej vara för kort, den skall vara över en 
våglängd lång (1 våglängd vid 160  Mhz~ 2 m). Reparerade en installation i en känd 
telefirmas båt där någon fiffikus hade installerat en antennkabel av30 cm längd i tron 
att det skulle ge mera effekt till antennen, de förstod ej varför det tjöt i egen och alla 
andra apparater då man sände. I en annan båt hade en  radiofirma (ej från Ekenäs) 
lämnat i stället för en 50 ohms kabel en 75 ohms kabel åt kunden, det blev ju ej så extra 
bra hörbarhet i och med den fadäsen.
En viktig sak som få vet är att antennen ej får bli i båten över vintern, den förstörs så 
småningom av fukt, den ärgar sönder, den skall tas in i värmen över vintern. Mycket 
ofta ser man brustna antenner hoplappade med eltejp, den antennen funktionerar ej 
mera, det är skrot.
Här var nu det viktigaste jag kom ihåg, nedan följer några bilder på hur antenner EJ 
skall installeras, har sett värre exempel men då råkade ej kameran vara med.

1. två VHF antenner för nära varandra
2. VHF antenn och GPS antenn för nära varandra
3. VHF antennen för nära en metallmast

1. 2. 3.

Radiodoktorn FF
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Problem med dieseln?

LÖSER DEM!
Ring 019-241 6755

email diesel.korpela@co.inet.fi

DIESEL - KORPELA 

JUSSARÖ
- besökshamn
- bastu
- café
- mötesutrymme
- båttransport

Jussarö Port Kb
Rösund
10600 Ekenäs
040-707 8900
info@jussaro.fi
www.jussaro.fi
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— Varm hall
— Reparationer
— Restaurering
— Vinterförvaring

TEKNIKERVÄGEN 21
EKENÄS 

Tel. Peter 040-5888 032
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60 års jubiléet
I ENSLINJEN 2013 berättades att klubben fyller ärevördiga sextio år, vilket firas den 
femte oktober. Här kan kort konstateras att flaggspikningen var kvällens höjdpunkt. 

Klubbens flagga
högtidligen spikad

Också premieringar verkställdes. Guld tilldelades Carl-Gustav Wolff och Rolf Altner.
Silver fick Carl-Magnus Hultgren, Sami Nevalainen, Rune Nyberg, Helena Röberg och 
Harras Rönnberg.
Förbundets brons tillföll Markus Björk, Karin Bäckman, Jan Holmström, Christer 
Lagerström och Hans Mecklin.
Sven-Olof Nyström hade på ett extra föreningsmöte utsetts till hedersmedlem, vilket 
under jubiléet kungjordes. 
Mera om jubiléet finns att läsa på hemsidan.

De närvarande premierade. Från vänster, Christer Lagerström, Markus Björk, Hans Mecklin, Rune 
Nyberg, Rolf Altner, Carl-Gustav Wolff och förbundets Bo Nyholm och Carina Kervinen, som 
tillsammans med kommodor Frej Falck verkställde premieringarna.
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Auris Touring Sports, beräknat totalpris 23.033,86€
Auris Hybrid Touring Sports, beräknat totalpris 30.060,58€ 

HORSBÄCK, EKENÄS TEL. 019-221 0100
 

Bilförsäljningen: må-to 8.30-18.00, fre 8.30-17.00, lö 10-14
Paul Alm 2210 108, Petteri Bäckroos 2210 103, Sabina Carlsson 2210 107
Service: vard. 8-16: Jani Vanhanen 2210 106, Vidar Österholm 2210 110 
Reservdelar: vard. 8.00-17.00: 2210 105

www.travaruhuset.com

Tel 0207 - 433 280

Pehr Sommars gata 14, Ekenäs 

Vi saluför allt byggnadsmaterial
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Tegelbacken, 10600 Ekenäs. 
Tel 019 2416710 eller 0400 955161

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

Ekenäs
Trafikcenter #

Mot  uppvisande av denna kupong. En måltid/kupong. Gäller t.o.m:
Kuponkia vastaan. Yksi ateria/kuponki. Voimassa:

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

108 år108 år
1906 - 2014
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DIPLOM

EKENÄS
NAVIGATIONSKLUBB 

gör veterligt att

Gira abord B
som befälhavare har färdats till havs

till den grad och under sådana förhållanden
att Styrelsen tilldelat honom 

värdighet av

brottsjöskeppare
Ekenäs den 14.10.2013 
å Styrelsens vägnar

kommodor

medlem av styrelsen medlem av styrelsen
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STADGAR FÖR BROTTSJÖSKEPPARE
Godkända av styrelsen den 19 augusti 2013

 

§  1 Varje medlem som fungerat som ansvarig skeppare på en fritidsbåt, oberoende av 
vem som äger båten, kan av styrelsen bli utnämnd till Brottsjöskeppare.

§  2 Då det finns endast en ombord som är ansvarig, betyder det att endast en kan 
kallas till Brottsjöskeppare för en och samma båtfärd.

§  3 Båtfärden skall starta och avslutas i hemhamnen. 
§  4 Minst en övernattning i utländsk hamn bör upplevas.
§  5 Ju öppnare vatten och ju längre bort färden går, desto säkrare kallas man till 

skaran Brottsjöskeppare.
§  6 Över båtfärden inlämnas vid säsongens slut i god tid före årsmötet en skriftlig 

rapport inklusive fotografier, med en fritt formulerad anhållan om 
Brottsjöskeppar-tecknet.

§  7 Rapporten skall vara skriven i sådan form att den kan publiceras i senare 
ENSLINJE.

§  8 Styrelsen avgör om en båtfärd med tillhörande rapport uppfyller förväntningarna 
eller villkoren för att sökande utnämns till Brottsjöskeppare.

§  9 Om styrelsen röstar och rösterna faller jämt, godkäns båtfärden för utnämning till 
Brottsjöskeppare. Röstningen sker med slutna sedlar i formen Ja eller Nej, där Ja 
betyder godkänd för tecknet.

§ 10 Som yttre tecken på att man hör till Ekenäs Navigationsklubbs Brottsjöskeppare 
tilldelas man på årsmötet Brottsjöskeppartecknet, bestående av särmärket i 
klubb-flaggan omgivet av en förgylld eklövskrans, och ett diplom.

§ 11 I medlemsregistret noteras en Brottsjöskeppare genom att efter 
kompetensstjärnan-stjärnorna få en större stjärna i guld.

§ 12 Brottsjöskeppartecknet kan tilldelas samma skeppare endast en gång. Dock 
kvarstår rätten, och förväntningarna, att berätta om sina framtida båtfärder i 
ENSLINJEN eller på knopafton.

§ 13 Dessa stadgar kan ändras med ett enhälligt styrelsebeslut, eller med årsmötes 
majoritetsbeslut.
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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

www.BEN-DIX.fi
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Ekenäs Navigationsklubb r.f.          
 

Verksamhetsberättelse 01.10.2012 – 30.09.2013
 

Årsmötet hölls den 26.10.2012 på Motel Marine
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor Frej Falck
Vicekommodor Christer Lagerström
Sekreterare Rolf Altner
Skattmästare Jan Holmström
Ledamot Rune Nyberg
Ledamot Markus Björk
Verksamhetsgranskare Ingvar Jönsson

Curt Lindström
Verksamhetsgranskarsuppleant Sami Nevalainen
 

Styrelsen har sammankommit till åtta protokollförda möten
 

Verksamhet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 303, vilket gör en ökning med 7 skeppare
Tentamen i skärgårdsnavigation hölls den 14 december 2012. Lärare har varit Hans Mecklin 
9 januari startade kustskepparkursen i MBI´s regi med Christer Lagerström som lärare
10 januari hölls uttagning till FM i skrivbordsnavigering på Motel Marine. Uttagningen 
fungerade samtidigt som klubbmästerskap och klubbmästare blev Guy Sundell. Till finalen i 
Esbo kallas de 20 bästa i landet. Från klubben kallades Guy Sundell, som dock avstod, samt Frej 
Falck och Rolf Altner
9 februari arrangerade klubben i samråd med MBI en Maritim VHF – kurs med Ari Caselius 
från TRAFI som lärare
Med tanke på att klubben 2013 verkat i 60 år tillsattes en hedersteckenkommitté bestående av 
kommodor Frej Falck och tidigare kommodor, hedersmedlem Ingvar Jönsson
16 - 17 mars hölls Finlands Navigationsförbunds årsmöte och lärarseminarium i Nordsjö. Frej 
Falck representerade klubben och passade på att uppvaktade Sibbo Navigatörer som var värd 
för mötet och samtidigt firade sitt 40 års jubiléum 
26 mars hölls vårmöte på Hotel Sea Front med diplomutdelning för de nya skärgårdsskepparna. 
Peik Konsin höll ett intressant föredrag om bl.a. sodablästring
mars, ENSLINJEN utkom med Rolf Altner som huvudredaktör. Denna gång digrare än tidigare 
och med en pärm som påminner om att klubben fyller 60 år 2013
23 mars hölls finalen i skrivbordsnavigering i Esbo. Frej Falck kom bland de tio bästa och Rolf 
Altner i den senare hälften
En kommitté bestående av Frej Falck, Rune Nyberg och Rolf Altner tillsattes för att förbereda 
60 års jubiléet
Stadgarna för utnämning till ”brottsjöskeppare” godkändes under verksamhetsåret
19 april hölls tentamen i skärgårds- och kustnavigering. Christer Lagerström har varit lärare
19 augusti hölls ett extra föreningsmöte på Hotel Sea Front för att som fjärde hedersmedlem 
kalla Sven-Olof Nyström
21 september gjordes en utfärd till Tvärminne Zoologen där Marko Reinikainen guidade och 
berättade
5 oktober firade klubben sitt sextioårs jubiléum på Hotel Sea Front med inalles sjuttiotalet fest-
deltagare. Både inbjudna och klubbmedlemmar. På programmet stod flaggspikning, festtal och 
premieringar. Festmåltid och slutligen dans. Jubiléet föll utanför den egentliga verksamhets-
perioden, men före nästa årsmöte och upptas därför i denna verksamhetsberättelse

STYRELSEN
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(019) 212 7500          www.auto-din.fi         (019) 212 7400•
TEKNIKERVÄGEN 11, EKENÄS                       DOPPINGGRÄNDEN 2, KARIS
           •

BÅTREGISTER
 

Ägare Båtens namn och typ Registernummer
 

Aalto Seppo Aallotar Bella 700 S-16834
Berglund Staffan Madir Fairline Carrera 24 A-15729
Björk Markus Fun Carver 28 Voyager U-42306      
Degerlund Leif Sofia 2 Finnsport 600 C A-19922
Falck Frej Freja Fabola Scanper 22 S-37065
Holmström Jan-Erik SnorkFröken Bluebird 25 T-53541
Holmström Jonas Way of life Bayliner 2455 U-47684
Holmström Jonas Yamarin 540 BR T-38210
Jönsson Ingvar Dagmar TG 5000 U-6232
Ohtonen Timo Catch It Sea Ray 275 AJ A-34311
Piponius Ulf Mymlan Falcon Molinari A-19233
Rönnberg Harras Mollo Nauticat 33 U-50266
Weckström Henrik Mathilda Bella 660 A-53504
Winberg Kenneth Marino 8000 U-7244

DU/DITT FÖRETAG vill säkert annonsera i nästa års ENSLINJE. 
Annonsprisen är från 135 euro, hel sida, neråt, beroende på storlek. Upplagan 
är 400 ex. 

Vänligen kontakta någon i styrelsen.
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AALTO SEPPO *** BROBERG BÖRJE *
AHLFORS BERT *** BRUNCRONA CECILIA ***
AHLFORS GÖRAN j BUSSMAN CARL-JOHAN **
AJALIN TAPANI * BUSSMAN ROGER *
ALLE´N HENRY * BÄCKMAN GÖRAN *
ALM BJARNE *** BÄCKMAN PATRIK *

BÄCKMAN PER-ERIK *ALTNER ROLF ***
BÖHME FREDRIK *ANDERSSON ARMAS *
CARLSSON CAMILLA *ANTIN PATRIK *
CARLSSON RONNIE *ASPLUND INGMAR ***
CARPELAN NANCY **BACKMAN CHRISTER *
CARPELAN PATRIK **BACKMAN ULF ***
CARPELAN ROLF ***BERGLUND BJÖRN-OLOF **
DAHLSTRÖM TOM **BERGLUND DICK j
DANIELSSON GÖRAN ***BERGLUND GÖSTA **
DEGERLUND GREGER **BERGLUND STAFFAN *
DEGERLUND LEIF **BERGLUND STIG *
DEGERLUND STEFAN *BERGSTRÖM BROR ***
DEGERLUND STEFAN **BERGSTRÖM DAG **
EHRSTEDT JARL-JOHAN *BJÖRK INGA ***
EKBERG MIKAELA *BJÖRK MARKUS **
EKBERG TAGE **BJÖRKENHEIM BENGT ***
EKEBOM ULF **BJÖRKLUND BÖRJE **
EKHOLM BIRGIT **BJÖRKLÖF LARS **
EKHOLM KJELL *BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN **
EKLUND CHRISTER ***BJÖRKQVIST BROR **
EKLUND GUN **BLOMQVIST ROGER *
EKLUND GUNNAR ***BORGENSTRÖM JARI *
EKLUND THOMAS *BORGMAN MIKAEL **
EKSTRÖM LEIF **BOSTRÖM LARS **

j

MEDLEMMAR
Det är viktigt att medlemsregistret hela tiden hålls uppdaterat. 
Meddela alla eventuella förändringar, tex. ny adress, till 

 eller  , tel 0400 303 003.adress@ekenasnavigationsklubb.net rolf.altner@nic.fi

Västanbyvägen 11, 10600 RASEBORGBAGERI & CAFÉ 
& 019-2411 462, 040-519 3273 Ÿ office@wiboxbageri.fi Ÿ www.wiboxbageri.fi

Gott bröd
för alla tillfällen!
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ELORANTA TERO * HJORT CHARLES **
ENBERG MIKAEL ** HOLM CARL-MIKAEL *
ENBERG TOR ** HOLM CARL-OLOF **
ENGSTRÖM HENRY * HOLM PATRIK **
ENLUND GUNILLA ** HOLMBERG BO-ERIK **
ENQVIST JOACHIM ** HOLMQVIST ROBERT *
ERIKSSON MONICA * HOLMSTRÖM CARITA **
ERIKSSON ULF * HOLMSTRÖM CARITA K E **
ERROLL ERIK ** HOLMSTRÖM DANIEL *
EWALDS FREDRIK ** HOLMSTRÖM GITTE **
EWALDS NILS ** HOLMSTRÖM HÅKAN *
FAGERHOLM ANNE * HOLMSTRÖM JAN **
FAGERHOLM JOHN *** HOLMSTRÖM JONAS *
FAGERHOLM KJELL * HOLMSTRÖM LEIF *
FAGERHOLM LEILA * HOLMSTRÖM MAGNUS **
FAGERSTRÖM CURT *** HOLMSTRÖM ROBERT **
FAGERSTRÖM LARS-ERIK *** HOLMSTRÖM TOMMY **
FAGERSTRÖM PATRIC * HOLOPAINEN MARKKU *
FAGERSTRÖM STURE *** HONGELL BARBRO ***
FALCK ANNELI ** HULTGREN CARL-MAGNUS ***
FALCK EVA-MARIA * HULTGREN HENRIK *
FALCK FREJ *** HÖGLUND JAN-ERIK ***
FORSBERG HILDING ** HÖGLUND KJELL *
FORSELL NILS ** ILLMAN ULLA ***
FORSMAN BÖRJE ** JAAKKOLA JUHA *
FORSMAN HENRIK * JANSSON BEN **
FORSMAN MAX ** JANSSON RAINER **
FORSSTRÖM KARL * JOHANSSON GUY *
FRI TANJA * JOHANSSON KIM **
FRIMAN EMMA * JOHANSSON OLLE *
FRIMAN PER-OLOF * JÄÄSKELÄINEN JUHA *
FRÖBERG DAN *** JÖNSSON INGVAR ***
GRANSTRÖM BJARNE * KARME TOM **
GRÖNBERG BJÖRN ** KESKIKYLÄ ANTERO ***
GRÖNHOLM REGINA * KIVELÄ JAN-PETER *
GRÖNQVIST JAN-OLAV *** KLINGENBERG ANNA **
GRÖNQVIST KAJ * KRÖGER KNUT **
GRÖNROOS GUIDO * KULLBERG MARGOT *
GRÖNROOS RALPH ** LAGERSTRÖM CHRISTER **
HAMMAR THOMAS *** LANDÉN FREDRIK **
HARJULA ERIK * LANDÉN MIKAEL **
HEMANUS GÖRAN ** LEINO JOUKO ***
HENRIKSSON ANDERS ** LINDBERG TOR-BJÖRN **
HENRIKSSON MARTIN * LINDBLAD CARL-GUSTAV ***
HILDEEN RENI *** LINDBLAD KIM **
HINDRÉN ANDREAS * LINDBLAD STIG *
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LINDBLOM ANNIKA *** NYSTRÖM OLOF ***
LINDBOM MIKAEL *** NYSTRÖM RALF **
LINDERMAN BÖRJE *** NYSTRÖM ROGER **
LINDGREN GUSTAF ** NYSTRÖM SVEN-OLOF ***
LINDGREN HÅKAN ** OHTONEN TIMO                          M
LINDGREN JOHAN * OJA TAUNO *
LINDH KIM * PALMROOS MIKAEL j

LINDHOLM KENNETH * PHILSTRÖM LEIF *
LINDHOLM PER-ERIK * PIPONIUS ULF ***
LINDQVIST GUN *** POUSETTE CARL-GÖRAN **
LINDQVIST LARS ** PULKKINEN MIKA *
LINDQVIST MARKUS ** QVARNSTRÖM JAN-HENRIK **
LINDQVIST TONY * REHN DAN *
LINDROOS PETER *** REHN MARIKA *
LINDSTRÖM CURT *** REHNSTRÖM CAJ **
LINDSTRÖM HÅKAN * ROSENDAL ROGER *
LINDSTRÖM JENS * ROSENLUND OLOF **
LINDSTRÖM SVEN-ERIK *** RUNDQVIST HANNES **
LOHVANSUU MATTI * RUNDQVIST ROBERT *
LUNDSTRÖM PAMELA * RÅSTEDT KALLE ***
LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN ** RÖBERG HELENA **
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI * RÖBERG STYRBJÖRN *
MALMBERG PEHR ERIK * RÖNNBERG HARRAS **
MALMÉN JAN-ERIK * RÖNNBERG JERKER *
MARTIN NICKLAS * SAHLSTEDT YRJÖ **
MATTILA JUKKA ** SANDBERG JARI *
MATTSSON DANNE * SANDBERG MICHAELA *
MECKLIN HANS ** SANDELIN BJÖRN **
MÖLLER NILS *** SARKANEN STEFAN *
NEIGLICK VIRVE * SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA *
NEVALAINEN SAMI *** SELIN KIMMO **
NORDIN MARKUS ** SIHVOLA SARI **
NORDLING EMMY * SJÖBERG BÖRJE **
NYBERG HENRIK * SJÖBERG HANS *
NYBERG RUNE ** SJÖBLOM KENNETH *
NYBOM LEIF ** SJÖBLOM ROGER *
NYHOLM STIG * SJÖBLOM ULF *
NYHOLM ULF ** SJÖSTEN TIMO **
NYLUND DANIEL ** SKARPMAN KENNETH **
NYLUND FREJA * SNABB FRIEDEL *
NYLUND LARS-ERIK *** STARK PAMELA ***
NYLUND MAGNUS *** STEN ANDREAS *
NYLUND MIKAEL ** STEPHAN-SUNDSTRÖM ETHEL **
NYMAN HANS-ERIK *** STOOR PATRIK *
NYMAN KARL-ERIK j SUNDBLOM KLAUS *
NYSTRÖM MONICA ** SUNDBLOM MARTIN **

Hus för fastboende och fritid från Kastelli

Hör Dig för, vi räknar även ett 
anbud på Dina egna ritningar!

KASTELLI-HUS
Torngatan 4, Ekenäs
Clas-Johan Lindholm

tel. 0400 473 390
www.kastelli.fi
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SUNDBLOM MARTINA ** WINBERG KENNETH **
SUNDELL GUY *** WINSTEN BO *
SUNDIUS ERIK ** WISS PETER *
SUNDSTRÖM CHRISTINA * WOLFF CARL-GUSTAF ***
SUNDSTRÖM GREGER ** WREDLUND KAJ-MIKAEL **
SUNDSTRÖM GUY ** ZITTING JOAKIM **
SUNDSTRÖM SUNE ** ÄBB MIKA **
SUNDSTRÖM SVEN ** ÖBERG TOMMY ***
SUNDSTRÖM TORD * ÖBLOM-BERGLUND  GUN ***
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE * ÖRNMARK JOHAN *
SUOMINEN-LINDSTRÖM GUNILLA * ÖSTERBERG GUN *
SVARTSTRÖM KAROLA * ÖSTERMAN HENRICA *
SÖDERLUND BÖRJE **
SÖDERLUND INGMAR *** 1
SÖDERSTRÖM BILL *** j    4
TAKALA VILLE * ***   60
TALMO ARTO *** ** 121
TIHVERÄINEN KALEVI ** * 121
TUOMELA KARI ** M     1
TÖRNROOS TOM *** ----------------------------------------
UGGELDAHL BJARNE ** Sammanlagt 308
VAARIMO MARLENE ***
VAARIMO PENTTI ***
VAINIO MARKO **

j = SJÖKAPTENVASANKARI JOUNI **
*** = HÖGSJÖSKEPPAREVIRRANVUO ANETTE *
** = KUSTSKEPPAREVUORIO TAISTO **
* = SKÄRGÅRDSSKEPPAREWALLÉN MÅNS *
M = MILITÄRUTBILDNINGWALLENIUS STEFAN ***

WALLS TOMAS ***
WASS TAGE *
WECKSTRÖM HENRIK **
WENBERG DANI *
WENDELIN VILHELM **
WENNERSTRÖM ERIK j

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 NIKLAS **
WIKSTRÖM YVONNE **
WILLBERG BENGT **
WILLBERG INA *
WILSON SARA **

j

j = BROTTSJÖSKEPPARE

NYA KUSTSKEPPARE 2013
DEGERLUND STEFAN
HARJULA ERIK
HOLMSTRÖM DANIEL
JOHANSSON KIM
LINDQVIST MARCUS
MECKLIN HANS
NORKKO JOANNA
WECKSTRÖM HENRIK
WILSON SARA
WINBERG KENNETH

NYA SKÄRGÅRDSSKEPPARE 2013
AMINOFF MIKAEL
HINDRÉN ANDREAS
LEHTOLA TOMMI
LINDHOLM RASMUS
LINDSTRÖM JENS
RÅSTU-WERNER PIA
SÖDERLUND EVA
WERNER TOVE

Västanbyvägen 6, 10600 Ekenäs

019 - 2416600
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