KOMMODOREN HAR ORDET
Båtmässan i Helsingfors har just stängt sina dörrar och skepparna börjar väl så
småningom vänta på våren. Vi här i Ekenäs Navigationsklubb hade ju bespetsat
oss på en gemensam resa till Stockholms båtmässa tillsammans med Borgå
Navigationsklubb och Sibbo Navigationssällskap. Resan skulle göras med
Viking Lines Grace och jag förstod att det skulle försöka ordnas tillfälle för
klubbmedlemmarna att komma till kommandobryggan.
Tyvärr blev det ej något av hela resan, kanske vi får sikta på nästa säsong.
Om jag blickar tillbaka på fjolårets säsong blev utfärden med m/s Kennedy ej
heller av. Endast ett par skeppare anmälde sig till resan, blev det kanske fel
datum som valdes eller lockar sådana här aktiviteter ej längre. Utfärden på våren
till Åbo där vi besökte Navigationsinstitutet och Forum Marinum blev lyckad,
det var Nylands Brigads Gille som bjöd in oss, vi blev en busslast
gillesmedlemmar, skeppare och reservister som under sjökapten Bror
Westerholms ledning gjorde resan.
Denna säsongs aktiviteter går också i sedvanlig stil med skepparkurserna och
diplomutdelningarna där vi försöker ordna intressanta föredrag.
Vi har en utfärd i september, här får medlemmarna gärna komma med förslag så
vi får en uppfattning om vad som önskas. Nackdelen är att många intressanta
resmål finns på ett sådant avstånd att många tycker att Borgå eller Åbo är för
långt borta.
Vi har haft ett bra samarbete med vår moderförening Ekenäs Segelsällskap, och
det hoppas jag att fortsätter, då det någon gång passar kunde man t.ex. göra en
utfärd eller samsas om ett föredrag för att få mera publik.
Vår medlemsavgift har många år varit densamma, nu i år ser vi oss tvungna att
höja den. Orsaken är att Enslinjen blir dyrare att få ut. Men vi anser att den är
viktig för medlemmarna. Förbundsavgiften har också länge varit densamma,
den kommer troligen att höjas så småningom.
Jag önskar alla medlemmar en bra sommar och till alla samarbetspartner,
företag, institutioner och annonsörer som understöder oss riktar jag ett
uppriktigt tack.
Frej Falck
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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 32).
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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

SEGELSEMESTER 31.7-22.8 2014
(Brottsjöseglats o ensamsegling)
Semestern börjar 09.15. Bunkrar det sista i segelbåten o startar från hemhamnen i
södra Nagu mot Kökar. Sydvästlig vind så blev motvind redan vid Gyltö. Ligger
långsides i Helsö gästhamn. 7 andra båtar i hamnen.
1.8 Avg. vid 9-tiden söderut. God sydvästlig vind när skärgården tar slut, sydsydväst
8-9 sm o vågorna blir obekvämt stora så vänder vid 15-tiden o seglar nästan ända upp
till Sottunga o kl. var 01.30
2.8 Vidare mot Mariehamn, seglar på de öppnare fjärdarna o Lumparn, igenom med
16.00-broöppningen. Ligger innanför yttre piren, butiken stängd så blev en
räksmörgås på stan. En grupp engelsmän i svenska charterbåtar. Musik hörs från
krogen, de e ju lördagskväll.
3.8 Mariehams östra hamn, iväg vid 6-tiden, lovas 10 sm ostlig vind så hissar segel vid
Nyhamn o stadig vind över Ålands hav, mörka moln i en stor båge över farleden in
mot Stockholm, vinden avtar så tar ner seglen o startar motorn. Plötsligt kommer det
hård vind 14 sm från nordväst, märkligt under åskmolnsbågen, men det gick över på
en timme. Sol o vackert igen, så seglar i Stockholmsfarleden. Mycket trafik, färjor o
småbåtar. Söderut vid Yxpilar Skärgårdspark/naturreservat, så hittar en ankarvik.
4.8 Flera båtar i viken mittemot, vidare söderut. Ostlig vind så hissar segel, kanske
Sandhamn men nej, god vind så fortsätter söderut. Tar den södra farleden förbi
Dalarö. Vinden minskar men drar ännu över sista fjärden mot Nynäshamn. Angör vid
20-tiden i nya bryggan men Gotlandsfärjorna gör svall så flyttar, lugn natt.

Båten och jag i Nynäshamn

5.8 Promenad på stan, kyrkan o butiken, köper svenskt simkort till reservtelefonen.
Mulet o regnskurar, fortsätter vid 13-tiden. Gamla ostliga vågor o 3 sm vind så kör till
Landsort, hamnen full så tar bojen på norra sidan ön.
6.8 Lugn natt, mörka moln överallt ännu vid 6-tiden. Avg. kl. 7, molnen ljusnar vid
Landsorts södra udde. Hissar segel kl. 10 och styr söderut. Vind från nordväst 6-8 sm.
Vinden avtar vid 20-tiden, angör Byxelkrok kl. 01.15
7.8 Blev vid tankbryggan , man vill o sova så fort det går. Gnisslar förstås av
vågsvallet. Hamnkaptenen önska välkommen , tanka en annan finsk segelbåt. En
segelbåt som legat vid en boj hade slitit sej och strandat, så det byggdes väg för att få
ner lyftkranen o bärga båten, vilken mardröm. Kör vidare söderut, ingen vind,
kommer till Kalmar 18-tiden. Tivoli o marknad o musik på stan. Kinamat på en
servering. Hamnavgift, ligger vid den yttre bryggan, lugnt o bra.
8.8 Avgång kl. 7. För motor söderut, svag bris och mulet. Åskregn över Ölands södra
udde. För motor hela dagen, mulet ingen vind. Utklippan kl. 16, in från väster, smalt
och grunt. Ett tiotal båtar hade kommit före mej.

Hamnen i Utklippan
Rattens styrvajer gick av inne i bassängen, ingen panik, det gick ändå bra att styra med
jölvaren. (så kallas rorkulten på Åland och tydligen också i Nagutrakten. red.anm.)
Det fanns en bra ledig plats vid kajen på västra sidan. Promenad på klipporna o med
roddbåt över till den större holmen med fyr. Trumpetsolo vid flagghalningen.
9.8 Några tyska segelbåtar far iväg så jag besluter mej också att fara. Kl. 6 avgång.
Hissar storen o vinden tilltar. På eftermiddagen tilltar vinden ännu mer så ner med
storen o seglar för bara fock. Västlig vind 10 sm. Sista timmen för motor, Simrishamn
vid 16-tiden.

10.8 Lugn natt men lite har det
rullat. Promenerat till stan o
kollat att järnaffären öppnar kl
8 i morgon. Vinden tilltar o
mörka moln över land o till
havs, kulingvarning över
Danmark o södra Östersjön.
Hamnen välfylld, tyskar nån
dansk, två från Schweiz o så en
finne på platsen bredvid som
hade skepps- katten med.
Lovas lågtryck för hela veckan
så planerar att avgå hemåt i
morgon.
Koordinaterna för Simrishamn
11.8 Kulingvarning på Skagerrack, Kattegatt och södra Östersjön, 14 till 17 sm västlig vind. Till järnaffären o köpa
vajer. Frisk vind genast ytter om piren, rullfocken ut o iväg. Rullar mycket o jobbigt att
hålla kursen mellan vågorna i medvind. Vid 17- tiden kom det en stor våg som växte o
växte o slog in över aktern. 19- tiden siktas Utklippans fyr men överväger Kalmar eller
Ölands södra udde. Månsken vid 23 tiden, beslutar mej för Kalmar. Hamnen var full
av stora Svanar med utländskt flagg. Jag tar yrkeshamnen mittemot vid kl. 04, god
natt.
12.8 Blir väckt 08.30 av en vakt som säger att här får jag inte ligga. Kaffepannan på o
iväg. Kör under ölandsbron.

Ölandsbron i sikte

Mulet i horisonten, åskväder utlovas. Seglar ända till Blå Jungfrun. Åskbyarna avlöser
varandra. Byxelkrok 18.30. Butiken hade stängt så det blev pizza på krogen.
13.8 Vaknar före kl.5. Seglar norrut med rullfocken. Sydlig vind 5-7sm. Regnskurar i
söder. Skruviga vågor hela dagen o focken växlar från sida till sida för att komma
norrut. Vågorna blir större. Tänkte på knölvalen som siktats vid Gotland. Ankrade
fartyg ligger vid Landsorts södra hamn. Starar motorn kl. 21. Kör upp på västra sidan
av Landsort till den norra ankarbojen i mörkret, hittar den efter några försök, kl. 23.30.
14.8 Bojen bankar i fören förstås i arla morgonstund. Två andra båtar hade ankrat i
viken efter mej. Morgonkaffe o en bra bok. Vidare med motor vid 12- tiden till
Nynäshamn. Tankat 111 liter. Vidare över fjärden Mysingen. Ankrar i en naturvik. En
enbent svan tigger mat, knackar på båtsidan o ger lite bröd.
15.8 Solen skiner, kaffe o avgång 09.30 mot Dalarö. Hissar segel öster om Dalarö o
vinden ökar. 16-tiden i Sandhamn. Hamnpojkarna anvisar plats o moring används vid
förtöjning. Lunch med gravlax o potatis. 5 andra finska flaggor i hamnen. Gästande
danska stora seglare, kadetter?

Danska kadetter i Sandhamn
16.8 Skall vara någon tävling idag, avgång vid 10- tiden. Nordling vind o nordlig kurs
så det blir motor. Ankrar i en naturvik. Styrvajern, ja ja på tredje försöket blev den åt
rätt håll på trissan. Pesto o pasta, solig o varm kväll.
17.8 6- tiden avgång från ankarviken, spegelblankt. 08.30 vid Kapellskär. Hissat segel
vid 10- tiden. Seglats över Ålands hav, sydvästlig vind, Rödhamn vid 16- tiden.
Ankrat i en vik.
18.8 Regnat hela natten, med motor in till Östra hamnen vid 10- tiden. Bunkrat i
Mariehamn.
19.8 Vidare österut med broöppningen kl. 15. Seglat över Lumparn 13 sm.Ankrat i en

vik före Långnäs. Väckning var tredje timme för att kolla att ankaret håller.
20.8 Utlovas fortfarande 15 sm.Ankaret satt minsann fast i grå gyttja.Avgång 6- tiden.
Kör förbi Långnäs, Sottunga vid 9- tiden o god vind över Skiftet, max 13 sm. Seglar
med bara focken. Framme vid Gyltö vid 13-tiden. Mötte en segelbåt som skulle hem
till Frankrike. Hemhamnen vid 15-tiden.
Det här var den här sommarens seglats!
Gun Lindqvist, båtens allt i allo

en Kort Långfärd 2014
Den började egentligen bakom garaget. Där har jag ett ganska välförsett lager med
både svart- och syrafast stål. Närmaste grannarna är medvetna om lagret, vilket
innebär att det ibland ökar utan min vetskap. Däremot försvinner ingenting utan mitt
lov.
En dag när jag satt på ljugarbänken och stirrade ut i tomheten med en dricka i högra
näven, kom en av grannarna med en cirka 30x50 cm stor pappskiva, formad som en
stympad likbent triangel, målmedvetet traskande med kurs rakt mot ljugarbänken.
Hördu, har du någon plåtbit som man kan få en sånhärn ifrån. Ungefär 3 mm tjock. Det
skall bli en insats i öppna spisen för att skydda bakväggen. Söka, söka. Tyvärr, plåt
finns det, men den är bara omkring en milli, så den knycklar sig nog i elden.
Men när du nu kom så där lämpligt passar jag på och fråga om du har möjlighet att
kuska mig till Kasnäs i övermorgon. Jag borde komma dit utan att bilen blir där. Jag
satt just och fundera på hur jag skall ro iland saken.
Macke (Altner jr.) har nämligen åkt omkring i snart tre veckor med två besättningar,
dock inte samtidigt, mellan Kökar och Kasnäs och i övermorgon stiger den andra
satsen iland. Så han lovade ta mig med några dagar bara jag lagar mig till Kasnäs.

Laxens krumelurer 2014
Det slutade med att Tommy lovade ställa upp, så på torsdag åkte vi iväg i god tid, vilket
för pensionärer betyder nångång på förmiddagen.
Laxen låg vid fiskförädlingens kaj och Macke tog en tupplur i mässen efter att de sista

turisterna avmönstrat. Lite käk, varefter Tommy åkte landvägen mot Ekenäs och vi
kastar loss utan att veta vart vi är på väg. Fören pekar mot Rosala och vi bestämmer oss
för Kuggskär, sista större holmen NNW om Bengtskär, ungefär söder om Rosala. Den
visar sig vara olämplig som nattplats under rådande förhållanden, så vi besluter oss för
att testa vad som händer om vi smyger in till Örö´s hamn. Örö ligger W om Kuggskär.
Fint ställe. Skyddat för alla vindar och inga landkrabbor i närheten. Och det bästa av
allt. På kajen fanns bl.a. en övergiven bränslepump, som militären lämnat efter sig.
Där hängde en plåtbit som med lindrig bearbetning kunde bli just vad Tommy hade
varit ute efter då vi sedan kom överens om skjuts till Kasnäs. Den satt inte ens mycket
fast. Medan jag bearbetade plåtbiten gick Macke för att konstbevattna strandalarna.

Örö brygga. Det är den vita plåtbiten jag tänkt para ihop med Tommy
Efter uträttat ärende kom han nära och sade, vänd dig inte om, men rakt bakom dig i
lyktstolpen verkar det vara en kamera som följer oss. Jaha. Det är ju enkelt att testa. Vi
promenerar upp längs vägen och kameran följer oss faktiskt. Jag går vidare, gå du
tillbaka så ser vi vad som händer. För en stund blir kameran konfys, men besluter sig
sedan att följa den som går längre upp längs vägen. Ganska fort kommer en Buster i
full fart. Iland stiger en man med ett antal vinklar på uniformen. Han är saklig.Visar sig
vara skäripojke så jag bjuder honom ombord. Han är nära att nappa på inbjudan men
inser i samma ögonblick att också hans förehavanden syns på en skärm någonstans.
Han tar tre steg bakåt, ber oss avlägsna oss med det snaraste, hoppar i Bustern och
försvinner lika fort som han kom. Utan att gå in på detaljer konstateras att Borstö fick
bli nästa landningsplats då Örö måste överges. Från och med 2015 skall Örö vara helt
öppen, tillgänglig för vanliga båtluffare.
Vid Borstö låg båten som senare högtidligen på ett synnerligen demokratiskt sätt

döptes till ”Helan”. Ombord på den
förflöt kvällen snabbt och natten var
lugn vid förbindelsebåtsbryggan.
Ännu medan jag väntade på att
sömnen skulle infinna sig tänkte jag
på Tommys plåtbit och grämde mig
innerligt över att den måste lämnas
kvar.
Jurmo var nästa.
På nätet kollades att förbindelsebåten inte skulle komma mera
den dagen, men för säkerhets skull
lade vi till på insidan av bryggan, då
vinden låg på yttre sidan.
Förbindelsebåtarna lägger ju alltid
till på vindsidan.Vår avsikt var att
fortsätta snarast. Hungriga var vi,
men ombord fanns knappt någonting
som gick att tillreda mat av. Vi hade
siktat att bunkra på Utö. Någon
föreslog att vi skulle gå upp till
skogen, för där, i höjd med kyrkan,
fanns ju restaurangen. Vah, va yrar
du. Restaurang i skogen?! Joo,o. Med
svetten lackande och magarna ylande

Macke har en fix idé att städa öde holmar.
Jag har delvis blivit smittad

Sydvästra Västra Mörskär

släpar vi oss till skogs och faktiskt, där fanns en byggnad som på Jurmo föreföll
enorm. De facto fanns den där redan 2013 men då kom vi aldrig så högt upp på land.
Mums, maten var god, liksom servicen. Kolla www.jurmoinn.fi så vet ni vad jag
skriver om. Med av maten tyngda steg söker vi oss tillbaka och kastar loss, plötsligt.
Kursen lades som planerat mot Utö, den genaste vägen. D.v.s. från Jurmo hamn styrs
rakt mot Utö fyr. Det är en rutt som i slutändan brukar innebära att man från en till tre
gånger kör på sten just före infarten österifrån. Nu blev det vid blott en gång och stenen
var sålunda skapt, att Laxen sidledes gled ner från den. Sen var det att försiktigt slingra
sig vidare in till hamnen. Allt var fullsatt, men några större båtar låg vid gamla
bryggan med sidan till så vi tänkte lägga oss ytterom en av dem. Men, hör och häpna,
istället för att lägga ut fendare smet skepparen in med grogglas och allt. Ja, vad skall
man säga om sådant sjöfolk!
Vi lade oss på svaj på redden för akterankare och puttrade iland med jollen. Vi försökte
stirra ut den gömda skepparen för att om möjligt öppna en diskussion om hur det finns
alla möjliga sjöfarare nuförtiden. Han var helt försvunnen.
Nästa dag tvagade jag mig i lotshusets bastu, varefter vi bunkrade käk, drog upp
ankaret och körde västerut mot Västra Mörskär. Det är steniga vatten, så vi var lite på
spänn om det, så att säga, skulle ta i någonstans. Denhär gången gick det klart.
Stränderna där var lika grötiga som på de flesta andra ställena, men till all lycka hittade
vi ett par platser där man stående som en pinne och orörlig tordes svalka sig. Först
senare insåg vi att Laxen tar avloppets kylvatten på en meters djup och via
trevägsventilen kan man spola, förutom båten, också sig själv. Algerna håller sig ju för
det mesta på ytan.
I alla fall bestämde vi att nu far vi ner till Estland och simma. Där borde det vara rena
vatten eftersom cirkulationen är sådan att friskt vatten strömmar in genom de danska

Här e fint då när de e fint. När de inte e fint vågar man sig inte hit. V. Mörskär

gattena, längs Estlands kust , gör U-sväng vid St.Petersburg och därefter mellan
holmar och skär söker sig tillbaka till Östersjöns djupa, syrefattiga avgrunder. Helt
enligt Coriolis teori. (må de)
Som sagt är vattnena kring Mörskär lite krumbuktiga så färden gick längs det plottade
spåret tillbaka mot Utö, där kursen ändrades till i det närmaste sydlig.
Grimsörarna var ludiga av sälar. Vi uppskattade dem till nånting kring 200. Också
vattnena däromkring var fulla av sälar att döma av alla huvuden som stack upp. Nästan
som sjöfåglar som samlar sig för avfärd söderut.
Vädret var bästa tänkbara med långa dyningar så att man i alla fall kände att man var på
en båt. Mörkret var i antågande men trafiken var så gles att vi fördömde alla skriverier
om trafiktätheten på Finska viken. Det visade sig dock att vi ropat hej för tidigt. Trots
trafikstråk och separeringszoner tycks skepparna gilla att dra innerkurva vid in- och
utfarten från Östersjön till Finska viken och vice versa. M.a.o. tätnade trafiken
närmare estniska kusten. Här kom radarn väl till pass. Det var natt.Tre fartyg krävde
åtgärder från vår sida, då bäringen till dem hölls stambaj. Till Lehtma kom vi i
beckmörker som vanligt. Inte en båt. Orsak därtill naturligtvis att Kärdla hamn var
öppnad. Dit sökte också vi oss efter att ha törnat in några timmar. I Kärdla var det
nästan fullsatt eftersom det råkade sig så, att ett internationellt båtsamfund hade sin
årliga sammankomst just då och just där. Det flaggades över topp och nätt pyntade
besättningar skålade än på den ena båten, än på någon annan. Laxen var nog lite udda i
sammanhanget, men hamnkaptenen var faktiskt saklig och anvisade oss en fin plats
som vi lätt kunde komma till. Också medlemmarna i samfundet uppförde sig som
riktiga sjömän fast vi, som sagt, var lite udda. Kärdlas strand är ytterst långgrund och
man skulle tro att vattnet där inte är särskilt inbjudande att plaska i. Men faktiskt, där
hittade vi sommarens klaraste vatten och dessutom var bottnen finaste sand. Vi njöt,

för den heta perioden pågick fortfarande. I hamnen låg också Jenny Kruse, som då och
då tidigare kunde ses i Ekenäs under befäl av Kalle Winberg. Ni minns missionären
Kalle. Nu hade några ester övertagit den och rustade igång för charter. Om den bytt
namn kommer jag inte ihåg, men sannolikt.
Servicen var bra. Lätt att komma till bunkerplatsen, billig hamnavgift, el och vatten på
köpet och till råga på allt gratis skjuts till en supermarket som låg såpass långt från
centrum att den för oss var helt okänd, trots att vi varit i staden många gånger. Natten
förflöt stillsamt och hemfärden började i mänskliga tider nästa dag. I det närmaste
ingen vind, knappast någon sjö och blå himmel. Så skall det låta, som det heter. Vi
siktade på Hangö och någonstans söder om Russarö skönjdes långt i öster någonting
som i kikaren verkade vara en djupsjöseglare. Vi körde mot den och mycket riktigt,
fartyget var tremastade fullriggaren Mir (CCCP). Fullriggaren har rår på alla master,
medan barkens mesanmast är gaffelriggad. Skepparen hade säkert haft en dålig natt,
som uppenbarligen fortsatte med en dålig dag. Det var ju praktiskt taget vindstilla. Sitt
humör lät han gå ut över besättningen, som med andan i halsen försökte ta vara på
varje liten vindpust. Vi körde i snigelfart runt skeppet några varv, vinkade och ropade
rabota, rabota, vilket man nästan kan översätta som så att ”heja Sverige, friskt humör,
de e de som susen gör”. Det var faktiskt friska tag ombord för pojkarna, där fanns
också några långhåriga, hann brassa rårna från ena sidan till andra och tillbaka igen
medan vi kryssade omkring skutan. Småningom tröttnade vi på sällskapet och återtog
vår kurs. Mir blev mindre och försvann slutligen i kvällstöcknet. Hangöudd rundades
och nu var målet Laxens egna boj, lite öster om Silversand på uddens norra sida. Så var
det bara att inta lite kalorier, eller rättare, joulen, och krypa mellan lakanen.

Mir med de två främre masterna brassade för styrbordshalsar och mesanmasten
brassad för babordshalsar. Arbete pågick för att brassa alla master för babord

Nästa morgon ros Macke iland för att bussledes ta sig till Ekenäs efter bilen som
Tommy distribuerat dit. Tack för det. Jag kör Laxen till fiskehamnen, dit Macke senare
anländer billedes. Båten städas och lämnas sedan i fiskehamnen, vilket var möjligt
eftersom Skarpman, hamnöversten, var på semester. Dagen innan hans semester var
slut tog vi hem båten. Vem som då var med kommer denna skrivelses memorand inte
ihåg. Den uppmärksamma läsaren har säkert märkt att seglatsen varade fem- sex
dygn, lite beroende på hur man definierar början och slutet.
Rolf Altner, memorator

Ekenäs Navigationsklubb r.f.
Verksamhetsberättelse 01.10.2013 – 30.09.2014
Årsmötet hölls den 31.10.2013 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 sju protokollförda möten.
Verksamhet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 288, vilket gör en minskning av 15
skeppare.
5 oktober firade klubben sitt sextioårs jubileum på Hotell Sea Front med inalles
sjuttiotalet festdeltagare. Både inbjudna och klubbmedlemmar. På programmet stod
flaggspikning, festtal och premieringar. Festmåltid och slutligen dans.
Tentamen i skärgårdsnavigation hölls den 13 december 2013. Lärare har varit Hans
Mecklin
8 januari hölls uttagning till FM i skrivbordsnavigering. Uttagningen fungerade
samtidigt som klubbmästerskap och klubbmästare blev Hans Mecklin. Till finalen i
Esbo kallas de 20 bästa i landet. Från klubben kallades Hans Mecklin, som dock
avstod.
22-23 mars hölls Finlands Navigationsförbunds årsmöte och lärarseminarium på
hotell Sea front i Ekenäs. Ekenäs Navigationsklubb r.f. stod för arrangemangen. Frej
Falck, Christer Lagerström, samt RolfAltner representerade klubben.
ENSLINJEN utkom till förbundsmötet 22 mars med RolfAltner som huvudredaktör.
24 maj ordnade Nylands Brigads Gille en utfärd till Forum Marinum och Aboa Mare,
medlemmar från ENK, ESS samt Ekenäsnejdens Reservister deltog.
På årsmötet utnämndes RolfAltner till klubbens första Brottsjöskeppare.
STYRELSEN

BÅTREGISTER
Ägare

Båtens namn och typ

Aalto Seppo
Altner Rolf
Berglund Staffan
Björk Markus
Degerlund Leif
Holmström Jan-Erik
Holmström Jonas
Holmström Jonas
Ohtonen Timo
Piponius Ulf
Rönnberg Harras
Weckström Henrik
Winberg Kenneth

Aallotar
Laxen
Madir
Christina
Sofia 2
SnorkFröken
Way of life
Catch It
Mymlan
Mollo
Mathilda
Noomi

Registernummer

Bella 700
Jonssonbygge
Fairline Carrera 24
Carver 4207 Motor Yacht
Finnsport 600 C
Bluebird 25
Bayliner 2455
Yamarin 540 BR
Sea Ray 275 AJ
Falcon Molinari
Nauticat 33
Bella 660
Marino 8000

S-16834
U-18858
A-15729
T-22611
A-19922
T-53541
U-47684
T-38210
A-34311
A-19233
U-50266
A-53504
U-7244

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

Vänligen kontakta någon i styrelsen.

Årets närvarande premierade från vänster: Markus Björk, Brottsjöskeppare.
Kenneth Sjöholm, Ratten för insats åt klubben. Gun Lindqvist, Brottsjöskeppare.
Icke närvarande: Henrik Hultgren, Brottsjöskeppare. Hans Mecklin, klubbmästare
i sjökortsnavigering.

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
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN
BJÖRKQVIST BROR
BLOMQVIST ROGER
BORGENSTRÖM JARI
BORGMAN MIKAEL
BOSTRÖM LARS
BROBERG BÖRJE
BRUNCRONA CECILIA
BUSSMAN CARL-JOHAN
BUSSMAN ROGER
BÄCKMAN GÖRAN
BÄCKMAN PATRIK
BÄCKMAN PER-ERIK
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BÖHME FREDRIK
CARLSSON CAMILLA
CARLSSON RONNIE
CARPELAN NANCY
CARPELAN PATRIK
CARPELAN ROLF
CLÉMENT RENÉ
DAHLSTRÖM TOM
DANIELSSON GÖRAN
DEGERLUND GREGER
DEGERLUND LEIF
DEGERLUND STEFAN
DEGERLUND STEFAN
EHRSTEDT JARL-JOHAN
EKBERG MIKAELA
EKBERG TAGE
EKHOLM BIRGIT
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUN
EKLUND GUNNAR
EKLUND HENRIK
EKSTRÖM LEIF
ELORANTA TERO
ENBERG MIKAEL
ENBERG TOR
ENGSTRÖM HENRY
ENLUND GUNILLA
ENQVIST JOACHIM
ERROLL ERIK
EWALDS FREDRIK
EWALDS NILS
FAGERHOLM ANNE
FAGERHOLM JOHN
FAGERHOLM KJELL
FAGERHOLM LEILA
FAGERSTRÖM CURT
FAGERSTRÖM PATRIC
FAGERSTRÖM STURE
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FALCK ANNELI
FALCK EVA-MARIA
FALCK FREJ
FORSBERG HILDING
FORSELL NILS
FORSMAN BÖRJE
FORSMAN HENRIK
FORSMAN MAX
FRI TANJA
FRIMAN EMMA
FRIMAN PER-OLOF
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNQVIST KAJ
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
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
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ILLMAN ULLA
JAAKKOLA JUHA
JANSSON BEN
JANSSON RAINER
JOHANSSON GUY
JOHANSSON KIM
JOHANSSON OLLE
JÖNSSON INGVAR
KARME TOM
KESKIKYLÄ ANTERO
KIVELÄ JAN-PETER
KLINGENBERG ANNA
KRÖGER KNUT
KULLBERG MARGOT
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 HÅKAN
LINDGREN JOHAN
LINDHOLM KENNETH
LINDHOLM PER-ERIK
LINDHOLM SEBASTIAN
LINDQVIST GUN
LINDQVIST LARS
LINDQVIST MARKUS
LINDQVIST TONY
LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM JENS
LINDSTRÖM SVEN-ERIK
LOHVANSUU MATTI
LUNDSTRÖM PAMELA
LUNDSTRÖM TOR-BJÖRN
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI
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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
NYLUND MAGNUS
NYMAN HANS-ERIK
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM MONICA
NYSTRÖM OLOF
NYSTRÖM RALF
NYSTRÖM ROGER
NYSTRÖM SVEN-OLOF
OHTONEN TIMO
OJA TAUNO
PALMROOS MIKAEL
PHILSTRÖM LEIF
PIPONIUS ULF
POUSETTE CARL-GÖRAN
PULKKINEN MIKA
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK
REHN DAN
REHN MARIKA
REHNSTRÖM CAJ
ROSENDAL ROGER
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ROSENLUND OLOF
RUNDQVIST HANNES
RUNDQVIST ROBERT
RUUSKANEN JEANETTE
RÅSTEDT KARL GUNNAR
RÖBERG HELENA
RÖBERG STYRBJÖRN
RÖNNBERG HARRAS
RÖNNBERG JERKER
SAHLSTEDT YRJÖ
SANDBERG JARI
SANDBERG MICHAELA
SANDELIN BJÖRN
SARKANEN STEFAN
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA
SELIN KIMMO
SIHVOLA SARI
SJÖBERG BÖRJE
SJÖBERG HANS
SJÖBLOM KENNETH
SJÖBLOM ROGER
SJÖBLOM ULF
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
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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
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 NIKLAS
WIKSTRÖM THOMAS
WIKSTRÖM YVONNE
WILLBERG BENGT
WILLBERG INA
WILSON SARA
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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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= SJÖKAPTENER
5
M
= MILITÄRUTBILDNING
1
***
= HÖGSJÖSKEPPARE
58
**
= KUSTSKEPPARE
119
*
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE 115
----------------------------------------------------------Sammanlagt
298
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= BROTTSJÖSKEPPARE
= HEDERSMEDLEM
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NYA SKÄRGÅRDSSKEPPARE 2014
Ahlgren Tommy*
Blomqvist Matts
Eklund Henrik*
Halme Jukka-Pekka
Levälahti Kari*
Lindholm Sebastian*
Luoma Peter
Nyström Fredrik
Ruuskanen Jeanette*
Sjöholm Fredrik
Sundblad Elin
Wikström Thomas*
Österberg Michael*
* blivit medlemmar

