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KOMMODOREN HAR ORDET
Så är det dags igen att fatta pennan.Båtmässan har slagit fast dörrarna för detta
år och vi kan börja blicka mot sommaren och båtsäsongen.
Skepparkurserna har glädjande nog varit fullsatta, diplomutdelning för
skärgårdsskepparna kommer att hållas den 16 mars och tentamen i
kustnavigation kommer att hållas den 22 april.
Ekenäs Navigationsklubb har nummer 2 i Finlands Navigationsförbunds
medlemsregister och är alltså den näst äldsta klubben. Enligt medlemsantalet
ligger vi på tolfte plats av alla c:a 150 klubbar,inte så illa anser jag.
Klubbens program har under åren till sin uppbyggnad följt ett tämligen fast
mönster. Skepparkurser, skrivbordsnavigeringar, olika kurser i MBI:s regi,
utfärder, föredrag och exkursioner. En klar minskning av intresset för utfärder
har kunnat märkas men vi inom styrelsen försöker hitta på sådant som får
medlemmarna med. Detta är en utmaning för de kommande åren som kanske
kräver nytänkande.
Jag vill här passa på och uppmuntra medlemmarna att skriva om sina seglatser
i Enslinjen, det är underhållande läsning för oss alla och dessutom kan
skribenten bli utsedd till brottsjöskeppare, en utmärkelse som visar att man
gjort en långfärd som fyller vissa kriterier.
Nu i dagarna fick vi resultaten från uttagningen i FM i skrivbordsnavigeringen
och våra skeppare klarade sig bra. De 20 bästa kallas till final och från ENK
har vi fem deltagare med, förutsatt att alla kallade vill delta. I år ligger vi nog
bra till att bli Finlands bästa klubb i skrivbordsnavigering.
Enslinjen har från första början duplicerats men nu har vi av praktiska skäl
ändrat på den saken och den trycks. Fjolårets Enslinje var den första
årspublikationen som trycktes.
Våra stadgar som är uppgjorda år 1958, fem år efter klubbens grundande
måste också uppdateras för att fylla dagens krav. År 2006 ändrades en paragraf
men nu har vi sett oss nödda att se över alla paragrafer.
Här vill jag som vanligt önska alla en fin sommar och en bra och trygg
båtsäsong.
Till alla samarbetspartners, företag,institutioner och annonsörer som
understött klubben riktar jag återigen ett stort och uppriktigt tack.
Frej Falck
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VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2015-2016
11.12. 2015 Tent i skärgårdsnavigation
12.01.2016
Kursen i kustnavigation börjar
25.01.2016 Sista postningsdatum för FM i skrivbordsnavigeringen
12-13.03.2016 Radarkurs, MBI. Trygve Österman
16.03.2016
Diplomutdelning och föredrag kl 19.00 på rest. Sea Front
19-20.03.2016 Finlands Navigationsförbunds lärarseminarium och årsmöte i
Tammerfors
mars 2016
Enslinjen utkommer
02.04.2016
FM final i skrivbordsnavigering i Borgå
22.04.2016
Tent i skärgårdsnavigation och kustnavigation
15.06.2016
Skepparträff med diplomutdelning på rest Knipan
01.10.2016
Utfärd/Exkursion
21.10.2016
Årsmöte på Motel Marine
09.12.2016
Tent i skärgårdsnavigation

Följ med Navigationsklubbens
prydda infoannonser i VÄSTIS och kolla
aktuellt på HEMSIDAN med jämna mellanrum. På HEMSIDAN finns också
förslaget till klubbens nya stadgar, vars första behandling sker på vårmötet den 16
mars 2016.

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
Din båt får du besiktigad genom att kontakta någondera av klubbens besiktningsmän,
Rune Nyberg 0400 313 634, nyberg.rune@gmail.com eller Christer Lagerström 040
502 1756, christer.lagerstrom@mil.fi. Klubbflagga för besiktigad båt finns att köpa i
TESCON MARINE (se annons sidan 22).
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EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2015 — 2016

Uppe från vänster; Frej Falck, kommodor, tel 040 755 1229. Rune Nyberg,
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.
Klubbens e-postadress: enk@ekenasnavigationsklubb.net

Hemsida www.ekenasnavigationsklubb.net
Beträffande adressförändringar se under rubriken medlemmar
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TESTKÖR NYA

RAV4 HYBRID
HOS OSS!

Rav4 Hybrid från 40.633€

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, Jan-Erik Barsas 2210 110
Reservdelar: vard. 8.00-17.00: Tommy Kevin 2210 105
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Skärgårdshavet 2015
Den började i Dalsbruk. D.v.s. sommarens seglats. Alltså för min del. Det var där jag
fick stiga på. Mönstra på skulle vara att ta till för så små krumelurer. Dit kom jag med
de avstigandes bil, vilket ju var bekvämt för båda parter. Sonen håller på att finkänsligt
flytta beslutsfattandet över till sig. Det har i viss mån märkts redan tidigare om åren,
men nu märktes det tydligt för han föreslog att jag skulle ta en glass medan han sköter
bunkringen. Inte båtens. Den har han inte gjort anspråk på. Nåväl, tillsammans
bunkradevi både för oss och båten, tittade oss omkring och konstaterade att ett och
annat hade ändrat sedan vi bodde här under senare hälften av 70-talet.
Färden gick på bekanta vatten till Kasnäs för natthamn. En och annan bekant träffades.
Dock inte den ensamseglande damen med lite rölligt hår och en hund som ruffsmycke.
Redan här skall dock poängteras att vi nog möttes i ett senare skede.

Laxens krumelurer 2015

Från Kasnäs styrdes till Högsåra och Famos kafé. Hon hade stugan så full av gäster att
plats fanns bara i bersån och där också var det trångt om saligheten.
Min systers son med fru och alla tre ungar låg där i en hyrd segelbåt. De låg på ett
sådant ställe att jag på avstånd tänkte ropa om det är lämpligt att vi lägger till vid
samma brygga. Jag hann bara tänka tanken innan ögonen registrerade skepparen som
Pete. Hä, fan sa jag åt Macke, de e ju Pete, dit bara. De tre ungarna, två pojkar och en
tös, är tacksamma åhörare då man sätter igång och berättar rövarhistorier från de sju
haven. De är så andäktiga att man frestas till att en aning salta sina historier, vilket gör
dem bara andäktigare. Slutligen ertappar man sig själv med att berätta om äventyr som
man aldrig varit med om.
Vi kastar loss och planerar följande natthamn noggrannare än vanligt för storm lovas
för inkommande natt. Ett försök görs till Helsingholmen, men där var det fullt. Både
bryggan och viken, där ankarliggare låg på svaj. Det bar vidare norrut och slutligen får
västra sidan av Högland i nordöstra hörnet av Gullkrona bli ändhållplats för dagen.
Stormen kom och med den åskan. Den kom så nära att vi i förskräckelsen hängde en
kättingstump i babords vant och lät ändan gå överbord. Högland är som namnet säger
högt och tacksamt mål för blixtar. Någon fura fick sig nog en skaplig laddning under
natten.
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Följande dag var vädret igen så njutbart som våra vanliga sommardagar är. Jag
försökte få en gädda, men det slutade med ett drag mindre i draglådan. (blanda inte
med ”Draglådan”).
I ganska tät dimma tar vi oss med hjälp av plotter och radar till Borstö, praktiskt taget
tvärs över Gullkronafjärd. Där var det dött. Endast en kurd, så trodde vi, med sin lilla
pojke gick omkring och undrade säkert hur annorlunda det kan vara jämfört med
flyktingläger eller där hemma.
Någonstans, jag minns inte riktigt var, hade det börjat höras ett konstigt ljud från
motorrummet. Speciellt vid start. Ljudet lät inte direkt farligt, men någonting var inte
som det borde. Det var ett klirrande ljud. Vi kom till att färden bara kan gå hemåt, ifall
att någonting verkligen pajar. Det beslutet visade sig med facit i hand vara rätt.
Här hoppar vi galant över några dygn, för vi varken åt, drack, diskuterade eller annars
upplevde någonting speciellt Vi bara körde och kanske undrade hur mycket vatten det
egentlilgen finns, speciellt med beaktande av att man bara ser ytan.
Men sedan sökte vi lä för ostliga vindar av en holme norr om farleden norrom Hitis.
Enligt sjökortet fanns där en lämplig vik. Viken var det inget fel på, men på nära håll
visade det sig att genom holmen gick ett sund, dit vi trängde oss in. Redan vid inloppet
syntes att ut på andra sidan ryms Laxen inte, så att det blir att backa ut om inte sundet
på något ställe breder ut sig så att det går att vända. Holmen heter Stora Skallran. I

Stora Skallran med sundet

mitten av sundet uppenbarade sig en breddning som en svulst på tarmen. Till omfånget
var den såpass vid att Laxen, delvis med hjälp av båtshaken, gick att vända. Nu var vi
som i herran kukkaro. Vi flöt in. Väl inne tyckte jag att dehär kunde vara platsen att
repetera sina rostande dykfärdigheter. Tuberna på ryggen och till pöls. Några
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tomburkar och –flaskor insamlades. Samtidigt kollades att två på varandra stående
drickaburkar rymdes mellan köl och botten. Vid utfarten tog det, så att säga, i. Här gäller det
m.a.o. att tänka på vattenståndet innan man ger sig in i blindtarmen. Och åtminstone inte
vänta på lågvatten innan man försöker ge sig av.

Laxen i Stora Skallrans blindtarm

Till vänster infarten, till höger en för smal utfart
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Härifrån bar det sedan iväg via Hitis och några andra ställen till Laxens boj på norra
sidan av Hangö Udd. Där guppade det såpass otrevligt att vi sökte nattlogi uppe i
stugan. Följande dag rundades udden i faktiskt frisk vind från SW. Det var inte så
skojigt. Väl på uddens södra sida fick vi in vinden akterifrån. Det är inte ofta man på så
kort tid kan uppleva både hur illa- eller väluppfostrat sjön kan bete sig. Då Östa
Hamnen närmade sig sade jag åt Macke att nog tar vi väl oss en sväng in genom
hamnen. Lite nyfikenhet är säkert tillåten. Innanför vågbrytaren slogs gasen av och
samtidigt stannade motorn som med ett spett i svänghjulet.
Vad skall jag göra ? frågade Macke på momangen. Kasta ut styrbords fendare. Vinden
var sådan att den förde oss mot båtarna som fanns vid Smultrongrund. Å sen då? Fäst
jollen på akterpollaren och ge så mycket ända att du får den på sidan av Laxen. Med tur
startar snurran ( 4 HP)så att du kan manövrera oss till bränslebryggan. Det lyckades så
bra att vi kom runt den och med hjälp av den överlånga båtshaken fick tag i den yttersta
bojen på bryggans östra sida. Puh. Ei siinä saa olla upplystes vi från land. Motorn gick
så länge den hade sina varv, men när varven togs ner vid inloppet kraschade det som
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tidigare hade klirrat. Det var totalt stopp. Förskräckta tänkte vi hur vi skulle ha skapat
oss om det hade hänt på norra sidan. Skulle ankaret där ha draggat, skulle enda sättet
att rädda båten ha varit att sänka den innan man kunde ha plocka den i en vedkorg uppe
bland strandstenarna. Sedan hade det bara varit att ta upp den i bättre väder och lite
montera ett och annat. Lite rundringning för att begära offärt på ett hembogser. Usch.
Slutligen ställde Fredda med sin Hulda upp och drog oss hem i sakta mak. På

På häng efter Hulda
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morgonsidan av natten parkerade han oss vid Eke-Marin. Drivskivan misstänktes och
där visade sig felet också ligga efter att skruvandet hade pågått vidpass en dag.
Drivskivan är mojängen som bultas fast i svänghjulet och i vars splines
kopplingsaxelns framända sticks in. Den förenar alltså motor och koppling. Att sedan
gå igenom allt och sedan skruva det tillbaka varade några fler dagar. Tidigare om åren
kom man åt alla bultar och muttrar på ett helt annat sätt än numera. Numera får man
delvis använda armar och händer för att få sig knuten och/eller hoprullad så att man
kommer åt allt. Att sedan forma sig så att man kan backa ut, är ett konststycke som
kräver tålamod och i viss mån goda nerver. Ett efter ett förflyttar sig dessutom

Dragskivan har exploderat

Kopplingens vitalaste inälvor

Främre gaveln eller adaptern

Såhär ser en dragskiva ut
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verktygen från verktygsbacken till pilsen. Det föranleder, visserlligen ett oönskat,
avbrott i händelseförloppet. Det som hände, hände på ett fördelaktigt ställe och var
egentligen bra. I åratal har motorn jobbat som en ardennerhäst, utan att få annat än
knäckebröd och olja. Nu protesterade den och ville bli ompysslad. Tekniken fick vad
den ville ha. Tänk så självisk skeppare, och fåfäng till på köpet. Båten målas och fejas,
men maskineriet som ingen ser, det får vara i fred bara det fungerar. Så var det med den
saken, alltså seglatsen.
Rolf Altner
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DU/DITT FÖRETAG vill säkert annonsera i nästa års ENSLINJE.

Vänligen kontakta någon i styrelsen.
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Ekenäs Navigationsklubb r.f.
Verksamhetsberättelse 01.10.2014 – 30.09.2015
Årsmötet hölls den 24.10.2014 på Motel Marine
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor
Frej Falck
Vicekommodor
Christer Lagerström
Sekreterare
Henrik Hultgren
Skattmästare
Rolf Altner
Ledamot
Rune Nyberg
Ledamot
Markus Björk
Verksamhetsgranskare
Ingvar Jönsson
Curt Lindström
Verksamhetsgranskarsuppleant
Sami Nevalainen
Styrelsen har sammankommit till sex protokollförda möten.
Verksamhet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 292 vilket gör en ökning med 4 skeppare.
Tentamen i skärgårdsnavigation hölls den 12 december 2014. Christer Lagerström har
fungerat som lärare.
7 januari hölls uttagning till FM i skrivbordsnavigering. Uttagningen fungerade
samtidigt som klubbmästerskap och klubbmästare blev Harras Rönnberg.
11 mars hölls vårmöte med diplomutdelning på Hotel Sea Front.
14-15 mars höll Finlands Navigationsförbund årsmöte i Björneborg, Frej Falck
deltog.
ENSLINJEN utkom i mars med Rolf Altner som huvudredaktör.
24 april hölls tentamen i skärgårds- och kustnavigering. Christer Lagerström har varit
lärare.
Det planerades också VHF-kurs, radarkurs, kryssning till båtmässan i Stockholm
tillsammans med BNK och SNAVS och en exkursion till Marine Alutech i Teijo.
Dessa blev dock inte förverkligade av olika orsaker
På årsmötet utnämndes Gun Lindqvist, Markus Björk samt Henrik Hultgren till
Brottsjöskeppare.
STYRELSEN
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ENK’s registrerade båtar
Ägare

Båtens namn och typ

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

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

Registernummer

Bella 700
Johnssonbygge
Fairline Carrera 24
Carver 4207 Motor Yacht
Yamarin 4700 BR
Fiskare / Trålare
Minor 700 T
Bella 572 C
Trålare
Marino 725
Bella 850
Bayliner 2455
Yamarin 540 BR
Bella 652
Falcon Molinari
Nauticat 33
Flipper 760
MV-Marin 660 FC
Marino 8000
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S-16834
U-18858
A-15729
T-22611
U-28596
U-23395
A-8333
U-42292
U-30437
U-40698
U-38616
U- 47684
T-38210
U-41575
A-19233
U-50266
T-18536
X-13552
U-7244

- 38 -

MEDLEMMAR
Det är viktigt att medlemsregistret hela tiden hålls uppdaterat.
Meddela alla eventuella förändringar, tex. ny adress, till
adress@ekenasnavigationsklubb.net eller rolf.altner@nic.fi, tel 0400 303 003.
AALTO SEPPO
AHLFORS BERT
AHLFORS GÖRAN
AHLGREN TOMMY
AJALIN TAPANI
ALLÉN HENRY
ALM BJARNE
ALTNER ROLF
ALTNER MARKUS
ANDERSSON ARMAS
ANTIN PATRIK
ASPLUND INGMAR
BACKMAN CHRISTER
BACKMAN ULF
BERGLUND BJÖRN-OLOF
BERGLUND DICK
BERGLUND GÖSTA
BERGLUND STAFFAN
BERGLUND STIG
BERGSTRÖM BROR
BERGSTRÖM DAG
BJÖRK MARKUS
BJÖRKENHEIM BENGT
BJÖRKLUND BÖRJE
BJÖRKLÖF LARS
BJÖRKLÖF MIKAEL
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN
BJÖRKQVIST BROR
BLOMQVIST ROGER
BORGENSTRÖM JARI
BORGMAN MIKAEL

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

BOSTRÖM LARS
BOSTRÖM MIA
BROBERG BÖRJE
BRUNCRONA CECILIA
BUSSMAN CARL-JOHAN
BUSSMAN ROGER
BÄCKMAN GÖRAN
BÄCKMAN PATRIK
BÄCKMAN PER-ERIK
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
EHRSTEDT JARL-JOHAN
EHRSTEN EVA
EKBERG MIKAELA
EKBERG TAGE
EKHOLM BIRGIT
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUN
EKLUND GUNNAR
EKLUND HENRIK
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**
*
*
***
**
*
*
*
*
*
*
*
**
**
***
**
**
**
***
**
**
*
**
*
*
*
**
**
***
**
***
**

EKSTRÖM LEIF
ELORANTA TERO
ENBERG MIKAEL
ENBERG TOR
ENGSTRÖM HENRY
ENLUND GUNILLA
ENQVIST JOACHIM
ERROLL ERIK
EWALDS FREDRIK
EWALDS HELENA
EWALDS NILS
FAGERHOLM ANNE
FAGERHOLM JOHN
FAGERHOLM KJELL
FAGERHOLM LEILA
FAGERSTRÖM CURT
FAGERSTRÖM PATRIC
FAGERSTRÖM STURE
FALCK ANNELI
FALCK EVA-MARIA
FALCK FREJ
FORSBERG HILDING
FORSELL NILS
FORSMAN BÖRJE
FORSMAN HENRIK
FORSMAN MAX
FRIMAN EMMA
FRIMAN PER-OLOF
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNROOS GUIDO
GRÖNROOS RALPH
HAMMAR THOMAS
HARJULA ERIK
HEMANUS GÖRAN
HENRIKSSON ANDERS
HENRIKSSON MARTIN
HILDEEN RENI
HINDRÉN ANDREAS
HJORT CHARLES
HOLM CARL-MIKAEL
HOLM CARL-OLOF
HOLM PATRIK
HOLMBERG BO-ERIK
HOLMQVIST ROBERT

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

HOLMSTRÖM CARITA
HOLMSTRÖM CARITA K E
HOLMSTRÖM DANIEL
HOLMSTRÖM GITTE
HOLMSTRÖM HÅKAN
HOLMSTRÖM JAN
HOLMSTRÖM JONAS
HOLMSTRÖM LEIF
HOLMSTRÖM MAGNUS
HOLMSTRÖM TOMMY
HOLOPAINEN MARKKU
HONGELL BARBRO
HULTGREN CARL-MAGNUS
HULTGREN HENRIK
HÖGLUND JAN-ERIK
ILLMAN ULLA
JAAKKOLA JUHA
JANSSON BEN
JANSSON RAINER
JOHANSSON GUY
JOHANSSON KIM
JOHANSSON OLLE
JÖNSSON INGVAR
KAIPAINEN EERO
KARME TOM
KERMORGANT MIKAEL
KESKIKYLÄ ANTERO
KIVELÄ JAN-PETER
KLINGENBERG ANNA
KOPRA MIKAEL
KRÖGER KNUT
KÄLLBERG GUY
LAGERSTRÖM CHRISTER
LANDÉN FREDRIK
LANDÉN MIKAEL
LEINO JOUKO
LEVÄLAHTI KARI
LINDBERG TOR-BJÖRN
LINDBLAD CARL-GUSTAV
LINDBLAD KIM
LINDBLAD STIG
LINDBLOM ANNIKA
LINDBOM MIKAEL
LINDERMAN BÖRJE
LINDGREN GUSTAF
LINDGREN JOHAN
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**
**
*
**
*
**
*
*
**
**
*
***
***
*V
***
***
*
**
**
*
**
*
*** HM
*
**
*
***
*
**
*
**
*
**
**
**
***
**
**
***
**
*
***
***
***
**
*

LINDHOLM KENNETH
LINDHOLM PER-ERIK
LINDHOLM RASMUS
LINDHOLM SEBASTIAN
LINDQVIST GUN
LINDQVIST LARS
LINDQVIST MARKUS
LINDQVIST TONY
LINDQVIST VIVA
LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM JENS
LINDSTRÖM SVEN-ERIK
LOHVANSUU MATTI
LUNDSTRÖM PAMELA
LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI
MALMBERG PEHR ERIK
MALMÉN JAN-ERIK
MARTIN NICKLAS
MATTILA JUKKA
MECKLIN HANS
MÖLLER NILS
NEVALAINEN SAMI
NORDIN MARKUS
NORDLING EMMY
NYBERG HENRIK
NYBERG RUNE
NYBOM LEIF
NYHOLM STIG
NYHOLM ULF
NYLUND DANIEL
NYLUND LARS-ERIK

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

NYLUND MAGNUS
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM MONICA
NYSTRÖM OLOF
NYSTRÖM RALF
NYSTRÖM ROGER
NYSTRÖM SVEN-OLOF
OHTONEN TIMO
OJA TAUNO
PALMROOS MIKAEL
PAUKKU HARRI
PELKONEN SATU
PHILSTRÖM LEIF
PIPONIUS ULF
POUSETTE CARL-GÖRAN
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK
REHN DAN
REHN MARIKA
REHNSTRÖM CAJ
REHNSTRÖM LINUS
ROSENDAL ROGER
ROSENLUND OLOF
RUNDQVIST HANNES
RUUSKANEN JEANETTE
RÅSTEDT KARL GUNNAR
RÖBERG HELENA
RÖNNBERG HARRAS
RÖNNBERG JERKER
SAHLSTEDT YRJÖ
SANDBERG JARI
SANDBERG MICHAELA
SANDELIN BJÖRN
SARKANEN STEFAN
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA
SELIN KIMMO
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SIHVOLA SARI
SJÖBERG BÖRJE
SJÖBERG HANS
SJÖBLOM KENNETH
SJÖBLOM ROGER
SJÖBLOM ULF
SJÖHOLM FREDRIK
SJÖSTEN TIMO
SKARPMAN KENNETH
SNABB FRIEDEL
STARK PAMELA
STEN ANDREAS
STEPHAN ETHEL
STOOR PATRIK
SUNDBLOM KLAUS
SUNDBLOM MARTIN
SUNDBLOM MARTINA
SUNDELL GUY
SUNDIUS ERIK
SUNDSTRÖM CHRISTINA
SUNDSTRÖM GREGER
SUNDSTRÖM GUY
SUNDSTRÖM SUNE
SUNDSTRÖM SVEN
SUNDSTRÖM TORD
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE
SUOMINEN-LINDSTRÖM GUNILLA
SVARTSTRÖM KAROLA
SÖDERLUND BÖRJE
SÖDERLUND INGMAR
SÖDERSTRÖM BILL
TALMO ARTO
TIHVERÄINEN KALEVI
TUOMELA KARI
TÖRNROOS TOM
UGGELDAHL BJARNE
VAARIMO MARLENE
VAARIMO PENTTI
VAINIO MARKO
VIRRANVUO ANETTE
VUORIO TAISTO
WALLÉN MÅNS
WALLENIUS STEFAN
WALLS TOMAS
WASS TAGE
WECKSTRÖM HENRIK
WENBERG DANI
WENDELIN VILHELM

Kust (våren)
Wikström Thomas
Ruuskanen Jeanette
Eklund Henrik
Levälahti Kari
Österberg Mikael
Lindholm Sebastian
Sjöholm Fredrik
Ahlgren Tommy
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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 NIKLAS
WIKSTRÖM THOMAS
WIKSTRÖM YVONNE
WILLBERG BENGT
WILLBERG INA
WILSON SARA
WINBERG KENNETH
WINSTEN BO
WISS PETER
WOLFF CARL-GUSTAF
WREDLUND KAJ-MIKAEL
ZITTING JOAKIM
ÄBB MIKA
ÖBERG TOMMY
ÖBLOM-BERGLUND GUN
ÖRNMARK JOHAN
ÖSTERBERG GUN
ÖSTERBERG MICHAEL
ÖSTERMAN HENRICA
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V
= SJÖKAPTENER
5
M
= MILITÄRUTBILDNING
1
***
= HÖGSJÖSKEPPARE
57
**
= KUSTSKEPPARE
127
*
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE 114
----------------------------------------------------------Sammanlagt
304

V
HM

= BROTTSJÖSKEPPARE
= HEDERSMEDLEM

NYA SKEPPARE 2015
Skärgård (hösten)
Källberg Guy
Hagström Fredrik*
Elf Camilla*
Ehrsten Eva
Kopra Mikael
Kermorgant Mikael
Paukku Harri
Lindqvist Viva
Hagström Magdalena*
Kaipainen Eero
Rehnström Linus
Boström Mia
Pelkonen Satu
* inte blivit medlemmar
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