KOMMODOREN HAR ORDET
Första året som klubbens nya kommodor efter Frej Falck som hann leda
klubben i många år. Ett stort tack till honom! Han efterlämnade ett par väl
använda, dock hela men väldigt stora stövlar att fylla, så det kommer nog inte
att bli någon ”high flying”, inte på en tid i alla fall.
Nu när sportlovet håller på att lida mot sitt slut och årets båtmässa redan varit
och jag sitter på en brygga i Syndalen i det vackra vårvädret och ser när
marinens fartyg 02 (Hämenmaa) kommer körande genom isen in till
Koverhar hamn, skenar tankarna iväg till försommaren och följande
båtsäsong.
Som ny kommodor i klubben men också som en av klubbens
besiktningsmän, skulle jag gärna se, att flere av klubbens båtar skulle
besiktigas. Det är ett tecken på att vi bryr oss om säkerheten på sjön och
dessutom kan vi föregå med gott exempel åt andra samt med en besiktigad
båt även använda stolt ”klubb-flaggan” som tecken på en gemenskap bland
likasinnade båtsägare.
Flere försäkringsbolag ger ju också rabatt på båtförsäkringar om man
besiktigat båten och samtidigt gått någon navigationskurs.
Trots de stora stövlarna skall jag och de övriga i styrelsen försöka att minst
bibehålla den standard vi har på verksamheten men eventuellt även förbättra
den. Detta lyckas enbart om vi får stöd av våra medlemmar. Skriv gärna till
vår hemsida eller ta direkt kontakt till någon av oss i styrelsen och kom fram
med goda ideer och förslag.
Vi har också skapat en facebook-sida så där kan man följa med verksamheten
eller skriva om sina idéer. Vi vet att det tar tid innan man kan genomföra olika
saker för allting skall planeras noga så det blir vettigt genomfört.
Trots allt, vill jag önska alla medlemmar, samarbetspartners, företag och
annonsörer som understött vår verksamhet, en riktigt skön och framförallt
säker båt-sommar!
Christer ”Lagge” Lagerström
På pärmen ser man en ändflagga, dubbelflagga, med radarreflektor. Som bäst var
laxrevarna ända upp till 7 M långa. Med halv sjömils mellanrum kom enkelflaggor,
tills igen en dubbelflagga i andra ändan. Bilden är tagen av Fredrik Lomberg och
platsen är någonstans mitt i Finska Viken. Tärnan hör inte till utrustningen.

VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2017-2018
Datum för nedanstående händelser kommer så snart de fastställts.

mars 2018

Ordna och övervaka navigationskurser och tenter
Uttagning till FM i skrivbordsnavigering inklusive klubbmästerskap
Utgivning av ENSLINJEN
VHF - kurs
CEVNI - kurs
Radar - kurs
Knopaftnar med program samt exkursioner
Vårmöte med diplomutdelning
Sommarträff med diplomutdelning
Båtbesiktningar börjar i Maj
Årsmöte

Följ med Navigationsklubbens
prydda infoannonser i VÄSTIS och
kolla aktuellt på HEMSIDAN med jämna mellanrum. På HEMSIDAN finns
bl.a. klubbens nya stadgar och förändringarna i fordringar för
NÖDSIGNALER, vilken benämning efter att LED gjort sitt intrång också
som ljus i nödsignaler, ändras till begreppet MEDEL FÖR NÖDANMÄLAN.
De tidigare pyrotekniska nödsignalerna kan nämligen numera ersättas av
elektronisk utrustning, men mera därom på HEMSIDAN,

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

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
Din båt får du besiktigad genom att kontakta någondera av klubbens besiktningsmän,
Rune Nyberg eller Christer Lagerström. Se under styrelse. Klubbflagga för
besiktigad båt finns att köpa i TESCON MARINE (se annons sidan 28).
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Uppe från vänster; Christer Lagerström, kommodor /lärare /besiktning, tel 040 502
1756, lagge@saunalahti.fi. Rune Nyberg, vicekommodor / besiktning / hemsidan, tel
0400 313 634, nyberg.rune@gmail.com. Markus Björk, sekreterare, tel 0400 575
549, markus.bjork@tescon.fi. Kenneth Winberg, ledamot,tel 040 571 2865,
kenneth.winberg65@gmail.com. Rolf Altner, skattmästare / redaktör / medlemsregistrator, tel 0400 303 003, rolf.altner@nic.fi. Linus Rehnström, ledamot, tel 0400
558 370, linusrehnstrom@gmail.com
BÄSTA SKEPPARE. Kom ihåg att du kan premieras och "BEFORDRAS"
till BROTTSJÖSKEPPARE om du gör en mera vidlyftig seglats och
berättar om den i detta blad, eller på en klubbkväll. Stadgarna för
utnämning till brottsjöskeppare kan du bekanta dig med på HEMSIDAN.

PRICKAR eller REMMARE på den tiden
Vi kan ju alla dagens utprickningssystem. Det heter System A och består av lateraleller sidoprickar (gröna och röda) och kardinal- eller vädersträcksprickar. System A
infördes 1981. Lateralprickarna fungerar så, att gröna prickar skall bli på
styrbordssidan och röda på babordssidan, då man kör i farledens riktning.
Grundregeln för farledsriktningen är att den går mot grundare vatten, eller in mot
hamnar. Kort sagt, riktningen är inåt. Är man osäker anges farledsriktningen på
sjökorten med en stor pil.
Dagens kardinalprickar berättar på vilken sida om pricken det finns farbart vatten.
Nordpricken körs alltså på norra sidan etc.
Annat var det före 1981. Då berättade prickarna på vilken sida grundet fanns och
därför skulle en nordprick köras på södra sidan osv. En viss avig logik med andra ord.
Prickarnas färger var vitt, svart och rött, kombinerat så, att de endera var svartvita eller
rödvita.
Prickarna hade ofta en korg, eller dubbelkorg, i toppen. På basen av korgens form och
således silhuett, kunde man avgöra vilken prick det var fråga om, också om färgerna
var omöjliga att urskilja. Systemet med färger och korgar var inte lika logiskt som
fallet är nu med dagens kardinalprickar. Därför hittade skeppare på sina
minnesramsor för att komma ihåg hur remmarnas stänger och korgar var målade och
såg ut.
Här en version av minnesramsor.

Gammeldags kardinalremmare. Från vänster, Syd, Ost, Väst och Nord

Om vi börjar med nordremmaren. Korgen var som Kolingens snapspokal ur vilken
man kunde inmundiga någonting värmande, i norr är det ju kallt. Stången var röd men
med ett vitt område mitt på stången. Det berodde på att snömannen med sin stora näve
försökt rycka den med sig. Som sagt är det korgens form som har betydelse, men den
var röd, vilket också följer av ovanstående påstående att prickarna var rödvita eller
svartvita och då inga korgar var vita, måste den vara röd. I Ekenäs kan man på några
gårdar se helröda nordprickar. Såna lär faktiskt ha funnits, tydligen innan snömannen
fattade tycke för dem.
Sydremmarens korg hade formen av tropikhjälm, lämplig i södern. Stången var vit,
men med ett svart bälte mitt i stången. Det sades att det berodde på att någon neger
hade nappat tag i dem. Trots ordvalet i föregående mening, är författaren inte rasist.
Dessutom är negerns handflata inte svart. (redaktionens kommentar). Om någon vill
testa sin uppmärksamhet eller läsförståelse, så lyder frågan: Vilken färg hade
sydremmarens korg?
Västprickens korg bestod av två halvor, likt pokalen och tropikhjälmen, med
spetsarna mot varandra. Det blev en figur som var smal på mitten, smal om midjan,
liksom man föreställde sig att alla flickor i väst var. Stången var vit upptill och röd
nedtill, och därtill finns naturligtvis en förklaring, men den är inte så snäll, så
förklaringen må utebli. Det bara var så. Dubbelkorgen var naturligtvis röd.

Ostprickens korg var också tudelad, pokalen och tropikhjälmen igen, men nu med
baserna mot varandra. Midjan blev alltså skäligen vidlyftig och det var ju naturligt för
man trodde att flickorna i öster alla liknade matusckor. Något som vi nuförtiden vet att
är milsvitt från verkligheten. Stången var vit nertill och svart upptill. Flickorna österut
är ju för det mesta mörkhåriga.
Av prickarnas färgkombinationer och påståendena att inga korgar var vita och att
prickarna var endera svartvita eller rödvita, kan man lätt dra den onödiga slutsatsen att
nordprickens korg var röd, sydprickens svart, västprickens röd och ostprickens svart,
vilket i något dunkel form redan har framkommit.
Så lite remmarfilosofi. Vanliga remmare i nutid är målade plaströr. I mindre farleder är
rören klenare och i större farleder används tjockare rör. Man kan dra slutsatsen att
ansvarigt befäl på större fartyg har sämre syn, eller kikare, än fritidsskepparen. Den
som färdats motsols när solen står på obehaglig höjd över horisonten, vet att färger inte
går att urskilja, oberoende av hur tjocka rör TRAFI har kommit över. Därför var gamla
tidens prickar med korgar att föredra under sådana förhållanden. Korgarnas silhuett
gav klart beskedn vad det var fråga om. Tyvärr blev lotsarna bekväma och slutade
tillverka korgar, så att mot slutet av ”gamla tiden” bestod prickarna oftast bara av sina
målade trädstammar. Därför var det också viktigt att känna till stångens färger. Mitt
förslag, som kommer att klinga för döva öron är, att alla prickar målas enfärgade.
Samma färg oberoende av vad det är fråga om. Dessa enfärgade skapelser förses sedan
med gamla tidens toppmärken, här ovan omtalade, och de i systemet nyinförda
lateralmärkena skulle förses med cylinder för babordsmärket och klot för
styrbordsmärket. Nu har det ju en kon likt sydpricken, om det har.
Rolf A

I Egen Koj
Det var 1991. Gorba och Kohl, med Reagans stöd, hade förhandlat om bl.a.
berlinmurens öde. Den förhandlingen ledde faktiskt till resultat.
På en av Laxens längre resor, då till Danmark 1989, kom vi i kontakt med en finländsk
seglare som skulle ut till Helgoland i tyska bukten. (plats för Googling). Han var en
man med talets gåva så fast vi var i början av vår pågående seglats, beslöt vi ivrigt att
nästa färd går till just Helgoland. Holmen består egentligen av två holmar, en egentlig
och en som bara består av sanddyner.
Hösten -90 blev det aktuellt att fundera vilka vägar trippen till målet skulle gå. Göta
kanal, över Kattegatt och Skagerrack ut i tyska bukten. Göta kanal över Kattegatt och
genom Limfjorden (kallas också Klisterkanalen) ut i tyska bukten. Göta kanal hade vi
redan åkt två gånger, så det alternativet skippades.
Andra alternativ var över Östersjön, genom Kielkanalen, (Nord-Ostsee-Kanal, NOK)
och ut till Helgoland. Elbe- Lübeck kanalen kunde också komma på fråga.

Östersjösill på väg in i rökugnen
Men under tiden hände, som i inledningen konstateras, stora saker i Tyskland och
också i Polen. Det började se ut som om det skulle bli möjligt att ta sig in i Polen och
därifrån vidare i kanaler genom Tyskland, för att småningom komma ut i Nordsjön
genom Hamburg. Med hjälp av litteratur blev det klart att det borde gå vägen att köra
söderut, motströms i Oder. Längs kanaler västerut i Tyskland ända till Elbe som sedan
åks medströms norrut och ut i Nordsjön. Denhär rutten var för oss ny, och verkade
annars också mest intressant, så den arbetade vi vidare på.
Konsta började med att kontakta polska konsuln. Visum skulle nog ordnas, men det
torde inte vara möjligt för medborgare i tredje land att åka omkring med egen båt på

konstaterades en massa småsten på
rufftaket. Det var hårda hagel. Av en
händelse märkte vi att vattnet mellan
båt och kaj hade samlat skum och
tydligen plankton av något slag, för
rörde man om i vattnet lyste det upp så
att man kunde ha läst tex. Västis.
Mareld, som också sägs vara ensamseglarens enda sällskap och följer
troget i kölvattnet.

"Lange Anna", som tanden kallas

Efter tre dagar tyckte vi alla att vi
kunde holmen. Då väderprognosen
var gynnsam passade vi på att ge oss
iväg med nästa tidvatten. Proceduren
gjorde mig något nervös, för vi hade
fortfarande c. 11 båtar vid vår sida, alla
som sagt fast i land och en likadan rad
med båtar en båtlängd bakom och en
framför. Vid ett skeppsråd planerades
avfärden. Macke och Rina skulle vara
uppe på kajen och kasta loss. Vi hade
jolle med, så de fick komma med den
till Laxen när de gjort sitt. Konsta
skulle gå omkring på båtarna och
meddela tidpunkten för vår avfärd. Jag

Stråket på Helgoland

justerades så att kurs och bäring till målet var lika. Sen kröp den ena ner i kojen, medan
den andra mer eller mindre sovande höll vakt i styrhytten. I skydd av Gotska Sandön
sätter vi ankaret i, för att värma ärtsoppa. Hittills var det bara limpa, flott å mjölk.
Några sälar kommer nästan ombord.

Fiskeflottan görs klar för nästa säsong
22 timmar efter Hangö dyker ostpricken upp rätt förut och ny kurs läggs mot Ölands
norra udde. Då den passerats läggs kursen mot målet Kalmar. Här inflikar jag en optisk
upplevelse. Det var mörk tid och då sjögången igen var rätt hög såg belysningen på
Kalmarbron ut som en lysmask som töjde och krympte. Kalmarsbrons valv är ju rätt
buktigt, högt på mitten och lågt i ändorna. Då Laxen gick upp och ner i vågorna, (dock
inte uppåner), syntes hela belysningen från vågtoppar, medan man från vågdalar bara

såg de högst upp på valvet varande gatlamporna. Så blev det som ett ljusband som likt
en hajdare av skickliga händer ändrar längd i takt med båtens upp- och nergång.
I Kalmar bunkras 332 liter nafta, äts riktig mat på restaurang och badas bastu. I övrigt
är stan död. Träskosvenskarna har flytt staden för midsommarfirande. Efter en piruett
in i Ekenäs känns Bergkvara som en lämplig midsommarby. Vi är tre som tågar upp till
kvällens begivenheter, Konsta, Matti Tasku och jag. Det blev en trevlig kväll kommer
jag ihåg. Bl.a. dans till tonerna av typiska svenska visor a´la ”Man ska leeeva föör
varandra...osv”
Vid middagstid midsommardagen fortsätter färden i rätt så stark motsjö med Nexö på
Bornholm som mål. Sverige håller på att övergå från tvärs om styrbord till styrbords
låring då en ovanligt djup och hög vågkombination får mig att kolla läget på däck. Ser
jag i syne eller sitter midsommaryrandet kvar. Men så är det. Räddningsflotten är
borta, trots att den var väl surrad. Stulen!! I Bergkvara. Hagelbräcka och
miniatyrgevär fanns ombord för att möjligen klara av polacker. Men ärliga svenskar.

Nexö Hamn, Bornholm

Fy. Nej, sanningen att säga var puffrorna kvarglömda och tursamt nog grävde
polackerna inte under kojerna. Kontrakurs och in till Kristianopel för rapport och
erhållande av polisprotokoll. Det blev en intressant försäkringsjuttu av det hela, som
gott och väl kunde bli en separat berättelse. Ny start mot Nexö 17.30.
Christiansö passeras på östra sidan på 4,5M avstånd, nästan mitt i natten. Av någon
anledning överges Nexö och vi angör istället Svaneke uppe i NV hörnet av den
salmiakformade holmen. Här äts och duschas och sen bär det igen av mot Nexö.

Trålare som bytt från sovjetflaggad till estnisk
Vidpass en timmes tripp. Trålaren Tärnskär, Hangö, ligger här och fejas i väntan på att
slipdras. Skolorna firar avslutning och det lite annorlunda än hos oss. De är ute i parker
och torg och uppträder, bl.a. med mässingorkestrar och stämda plåttunnor, Steel Pan

Lovers, till glädje för allmänheten, som fyller uteserveringarna och deltar i
stämningen. Dessutom har staden utlyst bilfritt centrum med massor av
parkeringsplatser. Det är inte fiskesäsong, så båtarna rustas för fulla muggar. Endel på
vattnet, andra på land. En någotsånär grundlig hamnrunda tar minst en dag i anspråk.
Såhär i efterskott kan konstateras att Nexö har förlorat sin scharm. Trålarna är
upphuggna och istället är hamnen fylld av turistande båtlag. Ryssar, polacker, men
mest tyskar. Sauerkraut, skulle Konsta säga.
I hamnen finns några små bunkerfartyg, antagligen föredetta trålare, som ligger så
djupt att däck och vattenyta sammanfaller, när de är fullastade. Vi får bunker från en
sådan. Systemet är sådant att påfyllningsröret är så långt att det kommer in i
kvarvarande bränsle i Laxens tank. På det sättet kan man tanka med otrolig fart, utan
att naftan skummar.
26/6 efter bunkring gör vi klart för avfärd till Swinutzie i Polen (Swinemünde).
Bunkerbåtens skeppare undrar varthän vi skall sejle. Då han får veta den saken
upplyser han oss om att det väntas kuling. Styva i korken konstaterar vi att det inte
bekommer oss så mycket för det tar ju bara c. sju timmar över. Han tittar på båten på ett
sätt som får mig att undra om nånting är som det inte borde vara. Visserligen fick vi ta
ner farten för bränslefiltret höll på att klogga igen. Det berodde på den snabba
tankningen som rörde om ordentligt i tankarna. Vi lärde oss att vid tankning kuperas
motorn och startas efter att moijet igen lagt sig.Alternativt har man rena tankar. Nåja,

det tog fjorton timmar över. Dansken bligade på Laxen och funderade väl hur Laxen
fungerar som halvplanande.
Felberäkningen kom sig av att vi körde med översiktssjökort och kanske var vana med
Carta Marina.
Småningom, med sömniga ögon och sömn för ögonen kurvar vi in i Oders mynning.
Solen gick just upp och kursen var sådan att den lyste rakt i ögonen. Vi höll på att
passera den första kontrollen. En smäll som ett skott. Jag trodde det var takluckan som
slog fast. Så ett skott till. Då lade vi märke till en hop människor som stod vid en
strålkastare som sannolikt hade använts under kriget vid flygangrepp. Diametern var
säkert över en meter.
Papper och pengar granskas. Man låter oss förstå att både det ena och det andra skulle
smaka, men vi låtsades vara dumma. Det är en egenskap som ibland är värd att
utnyttja. Speciellt varnade blev vi för att inte ha mera pengar när vi lämnade Polen än
vi hade då vi anlände.
En liten bassäng lite längre in fick bli vår första rastplats och förmiddagen gick i djup
vila. Därefter plockades bränslefiltret ut. Reservfilter saknades och i närheten var det
ingen tanke att hitta ett passande. Besättningen på en liten bogserbåt hjälpte oss att
tvätta filtret. Som tack korkade vi en flaska rödvin som dracks upp av fem man. Det
blev lite i bottnet på enklaste sortens engångsmuggar. Det tog ju inte många ögonblick

att tömma glasen och gemensamt språk var svårt att hitta, så vi tackade och gick.
Skepparen frågade om han fick behålla engångsmuggarna. Så var det i Polen ännu
1991.
På insjön Stettiner Haff lite längre fram mötte vi några tyskar, en svensk och en dansk
från Tejn. Men mest förvånade oss en polsk lasttramp som kurvade mot oss vartefter
som vi kurvade bortåt. Vi vågade inte gå utanför den smala muddrade farleden, men
höll snudd på randbojarna. Situationen klarade sig, men i Stettin fortatte eskapaden.
Stettin var en grå dyster stad. Massor med byggnadskranar som för det mesta
betjänade skeppsbygge. I Polen på den tiden byggdes fartygen plåt för plåt och
sektionsbygge var bara ett kapitalistiskt påhitt.
Väl framme i Stettin hittade vi en byggnad som tydligt var någon form av hamnkontor.
Vi förtöjde Laxen och tågade upp till andra våningen där en hamnofficer i svart
kostym mottog oss med orden ”you have a problem”, innan vi ens berättat vem vi var.
Han hade fått rapport från trampen på Haffen och visste att vänta oss. Så blev det
någon form av sjöförklaring. Vi hade orsakat kollisionsfara. Vi!! Det blev lite mera

Natthamn i Dubie, Stettin

spännande när jag genom fönstret såg två främmande typer stiga in i Laxens styrhytt.
Jag bad Konsta stanna uppe och förhandla med gestapotypen, och gick själv ut för att
kolla läget. Det blev samma jeremiad, men nu i stereo. Vi hade gjort något fel och enda
sättet att reda upp det var att lätta på dricka- och tobakslasten. Jag förklara att vi i
Finland inte är vana att klara upp saker enligt sådana metoder. Som svar fick jag
”captain, I make it quite clear for you, you give us two bottles of whisky and then you
can go”. Fortsatta protester ledde till att den andra tog fram block och penna och
menade att om vi inte godkänner vad oss har sagts, så skriver han ut böter på 2000
dollar, vartill den första inflikar “eller så tar ni mig med till Berlin”. Det klarnade inte
om vi skulle smuggla honom dit, eller ta honom med som besättning. Vi valde ”two
bottles”, men nu hade priset stigit så en limpa Marlboro gick också till spillo. Vi
langade snabbt vad som krävdes, lovade oss själva att inte mera sätta fötterna på polsk
mark, kastade loss och puttrade till en sidosjö, Dubie, som blev natthamn. Så mycket
trampades ytterligare polsk mark att vi fick gå efter ett ämbar vatten. På den vägen
hittade jag en polsk sedel, 50 zloty, värd egentligen ingenting, men jag var skadeglad
att vi skulle komma att ha mera pengar när vi lämnade landet än vi hade vid
ankomsten.
Nästa dag kör vi tillbaka in i Oder vid Stettins södra utkanter. Längre fram såg vi en
bro som inte gick att öppna. I hamnen låg ett holländskt lastfartyg. Vi parkerade Laxen
under den höga fören, klev ombord på holländaren, med lov, fick en lina runt masten
och så var det enkelt att fira ner den. Bron klarades med det, men redan vid nästa bro
måste också VHF antennen skruvas loss. Jag tänkte att so far so good, men om radarn
inte ryms under någon bro, så blir det nog att ta kontrakurs. Men till all lycka klarades
alla framtida hinder med 15 cm marginal. Speciellt i Berlin var alla broar som gjorda

för oss. Tyskarna kan detdär med att reglera vattenstånd.
Sen blev det flodkörning uppströms. Strömmen var obetydlig. Småningom kom vi till
ett ställe där en polack satt i en barack på östra sidan och en tysk i ett hus på andra
sidan. Det var stället för gränsöverskridning. Polacken strulade till det så till den grad

Linbana ersätter bro
att tysken hoppade i sin plåtbarkass, kom över och med basröst utbrast ”Probleme!?”
”Keine Probleme” kved polacken och sedan var det bara att flytta över från östra- till
västra sidan av Oder. PUH. Vi var i Tyskland, visserligen forna DDR. Konsta beslöt att
hemkommen uppsöka polska konsuln för att berätta hur det är hemma i Polen. Jag vet
inte om det sedan blev gjort.
Flodkörningen övergick i kanalkörning, men i östra ändan var det inte just någon

skillnad. Oder var gammal och slö, liksom kanalerna. Småningom kom vi till
Niederfinow där ett Hebewerk (plats för Googling) väntade oss. Hebewerk är en
lyftanordning som i detta fall byggdes mellan 1927 och 1934, efter att ha planerats i 20
år sedan byggandet av Oder-Havel kanalen fastställdes 1905. Hebewerket är 94 meter
långt, 27 meter brett och 60 meter högt. Stål finns inalles 13800 ton. I denna ram
hänger i 256 stycken 52 mm stålvajrar en balja med måtten 85 m lång, 12 m bred och
2,5 m djup. Vattenfylld väger den 4300 ton. Gaveln öppnas och in kör pråmar och
Laxen. Gaveln stängs och balja med vatten och flytetyg lyft i ett nafs 36 meter upp.
Andra gaveln öppnas och färden fortsätter. Det fina i kråksången är att baljan med
innehåll hela tiden har samma massa. Då pråmarna kör in, kommer vattnet ut och där
har vi ett bra exempel påArkhimedes lag.
Några timmar senare är vi i Oranienburg och närheten till Berlin börjar märkas. Sjön
Tegel öppnar sig och det ser ut som om det skulle gå kanaler åt alla håll. Nöjesbåtar
börjar också uppenbara sig. Hit har vi kommit med hjälp av boken Binnengewässer

Hebewerket i Niederfinow, förra DDR

zwischen Elbe und Oder och vägvisare längs stranden, men nu börjar det bli lite
invecklat.
Vi märker en brygga vid vilken det ligger en grön-vit båt som verkar tillhöra någon
myndighet. Dit kör vi och så var det. Platsen var depå för WSP1, wasserschutzpolizei,
wache 1. Personalen bjöd på kaffe och bastu och var stolta över att få vara de första
som tog emot en båt från Finland. Vi fick lov att ligga vid deras brygga, men eftersom
den låg lite olämpligt långt från Berlins centrum, ringde chefen upp WSP 2 som låg på
en liten udde mitt i Berlin. Vi var välkomna att ligga vid deras brygga. Udden var
avtängd så vi låg faktiskt säkert. Sedan var det bara att efter nattsudd trycka på
knappen och i mikrofon säga nånting i stil med att ”die bösen finnen kommen wieder”,
varefter porten majestätiskt öppnade sig.
Dagarna i Berlin var fina. Att ströva omkring i en stad som så nyligen har upplevt en så
dramatisk historia och nu var fri i sin helhet är svårt att beskriva. Berlins fall 1945,
murens fall 1989. Historien kröp in under skinnet.

Wache 2, mitt i Berlin

Hur låter det att promenera från Kudamm via Tiergarten genom Brandenburger Tor till
Alexandersplatz, ta sig upp i TV- turm i östra Berlin på en drink och beskåda staden
från utsiktskulan, passa på att göra ett bendjihopp från 60 meter, åka till Europacenter
och slutligen knalla till WSP 2 och kasta sig omkull I Egen Koj på egen köl.
Berlin är full av kanaler och sjöar i närheten. Staden lär skall ha fått sin början som en
fiskeby. Vi båtturistade en hel dag. Än var vi på östra sidan, än på västra. Vi körde
genom Charlottenburg, Spandau, Tempelhof o.s.v. Mellan radarantennen och broarna
var det alltid 15 cm. Oj vilken tur vi hade.
Tre dygn låg vi där. Sen blev det att söka sig västerut mot sjön Havel, som låg i tidigare
västberlin. Det märktes för det kryllade av allehanda flytetyg. Vi kör vidare västerut
och kommer igen in i forna DDR. Det låter tokigt, men Berlin i sin helhet var ju som en

Berlins TV torn

Kanalkörning mitt i sta´n

holme i Östtyskland. En delad holme, lite som ESS Vrakholmen. En liten spökby får
bli natthamn. Byn var faktiskt kuslig. Vi lade oss för ankar. Iland vågade vi inte gå
samtidigt. En måste vakta båten. Alltså vi var inte rädda för bråk, utan för att någon
skulle behöva någonting från båten. Ingen gatubelysning, alla fönster i marknivå
förbommade. Huj, så eländigt.
Kanaltrafiken var livlig. De större pråmarna hade kommandobryggor som sänktes ner
före en bro, och efter bron steg den till väders igen. Di e finuliga didär tyskarna.
Ganska plötsligt kom vi in i Elbe. Det var meningen att pausa före, men det var för sent
redan. Det var bara att låta det gå. Elbe är något helt annat än Oder. Strömmen är
ställvis mycket strid och fart över grund (FÖG, bästa kustskeppare) ökade ibland med

Flodtrafik i Elbe

över tre knop. Att navigera på Elbe kan lindrigt uttryckt sägas vara knoppiskt. Man
visste inte om det var höger- eller vänstertrafik, för än gällde det ena, än det andra.
Från geografin kom vi ihåg att floderna så att säga äter in sig i ytterkurvorna. Lastade
pråmar ville gå ytterkurva. Sen hade de också blåa skyltar som de stack ut på den sida
som de ville att mötande trafik skulle gå. Längs stränderna fanns dessutom gröna,
röda och gula märken som indikerade hur man skulle köra zig-zag längs floden för att
ha vatten under kölen. Strömmen flyttar nämligen en massa sand och flodfåran lodas
med jämna mellanrum. Sedan flyttades märkena efter behov. Man skulle köra från gul
stång på ena sidan mot gul stång på motsatta stranden. Hålla sig längs sidan med gröna
märken och unvika sidan med röda märken. Så trodde vi i alla fall, och det verkade
fungera. Man lär så länge man lever, eller en kanske bättre version; man lever så länge
man lär. Hur som helst. Här är inte plats för filosofi.
Ett tag, jag satt själv vid rodret, körde vi fast i sanden. Det gick mjukt, så båten bara
stannade. Att backa var inte att tänka på, fast försök gjordes, såpass mycket vatten
puffade på akterifrån. Nå då blir det att skuffa lite kraftigare framåt. Härvid upplyser
jag Konsta att kopplingen är kaputt, för backen är på, fast jag kopplat om till fram. Jag
koppla hit och dit, men alltid var backen på. Tills Konsta lugnar mig. De e strömmen
som föser propellervattnet förbi oss. Jaha, javisst, jo så måste det vara. Då var det bara
att tålmodigt med propellern skuffa sanden underifrån längre akterut. Så blev vi
småningom fria och propellervattnet blev igen bakom oss.
I Lauenburg blir det paus ett par dagar. Macke och Rina skulle flyga till Hamburg för
att vara med på öppetvattendelen av seglatsen, d.v.s. ut till målet Helgoland. Från
Hamburg gick det ofta tåg till Lauenburg. Förtöjningsstolparna verkade överdrivet
långa, men man berättade oss att tidvatten och vårflöde ibland kan förorsaka att

vattnet stiger med upp till tre meter, ännu långt inne i Elbe. Vetskapen fick oss att lite
börja fundera på framtiden. Vänliga flanerande ortsbor intervjuades om förhållandena
i Hamburg. Vi fick goda råd och av någon gratiskartan Hafen Hamburg. Utan den
skulle det bli till ingenting. Det skulle vara omöjligt att hitta rätt bland pirer, kajer,
broar och dockor. Med hjälp av kartan hittade vi in i Zoll Kanal nära St.Nikolaikyrkan.
Där fanns en flytbrygga med barkasser förtöjda som man hos oss ibland ser
förbindelsebåtar tillfälligt förtöjas. Alltså med aktern direkt mot bryggan och springar
från vardera låringen. Det såg lite patent ut när båtarna svajade fram och tillbaka som
vindrutetorkare. Med sex timmars intervall var ena eller andra springen spänd.
Samtidigt gick hela härligheten, brygga med båtar, upp och ned tre meter. Om man
inte är på G när tidvattnet står stilla, gäller det att hålla tungan rätt i mun och vara
påpasslig med fendarna.
Härifrån är det promenadavstånd till centrum och St.Pauli. Vi vågade oss ganska nära
Reperbahn, men största stöddigheten hade väl polackerna klämt ur oss. Dagarna var
heta. På dagen orkade man inte annat än ligga på däck under en uppspänd fallskärm

Vår brygga i Hamburg

(drivankaret). Mot eftermiddagen kvicknade man till och program fanns det mer än
nog av.
Etappen från Hamburg till Brunnsbüttel vid västra infarten till NOK blev ytterst
plaskig. Vi lämnade Hamburg med tidvattnet, men snart båste det upp en ilsken
nordan. Vi vet alla hur ytan ser ut om ström och vind kommer från motsatta håll. I

100 meter flytdocka i Hamburg. Fullmålad med Graffiti. Här en detalj
Brunnsbüttel var det omöjligt att hitta en lugn plats, så vi slussade upp i kanalen där det
fanns liggplatser för småbåtar, som låg på lur för att utnyttja tidvattnet. Nästa dag hade
naturen lugnat ner sig, så vi slussar tillbaka ner i Nordsjön. Det råder svag motström,
så vi gör strandhugg i Cuxhafen i väntan på rätt ögonblick att få skjuts till Helgoland.
Elbe hämtar massvis med sand ända långt utanför mynningen, så här var tätt bojat för

farbart vatten och ständig muddring pågick.
Mot kvällskvisten den 10/7 dyker målet upp i horisonten. Hamnen var stor.
Hafenmeistern mötte oss i motorbåt och ledde oss nästan som hand i hand till den plats
han ansåg att vi skulle ha. Vi fick plats närmast kajen och var lyckliga att inte behöva
kliva över andra båtar. Här låg man bara sida vid sida. När mörkrets inbrott närmade
sig var vi inte mera så lyckliga för då hade vi elva båtar på vår utsida. Ni kan säkert
föreställa er trafiken över Laxen. Här märkte man tydligt skillnaden i folks sjövett. De
vana gick över båten för om masten, medan landkrabborna travade rakt över däck. Vid
lågvatten var det 7 meter upp till kajkanten, vid högvatten ungefär en meter. Ovanför
oss såg det ut som ett spindelnät för varje båt måste med spring och förtöjning sitta fast
i land. Det var Hafenmeisterns order och hör sen.
Ön är nuförtiden ingenting annat än en turisthåla, men en intressant sådan. Tullfritt
skatteparadis. En natt kom på nolltid ett sådant oväder att Konsta drömde att tåget
passerade. Jag i min tur vaknade och trodde att det haglade. Vid kontroll på morgonen

En av Helgolands hamnar. Tillsvidare bara två båtar vid sidan

konstaterades en massa småsten på
rufftaket. Det var hårda hagel. Av en
händelse märkte vi att vattnet mellan
båt och kaj hade samlat skum och
tydligen plankton av något slag, för
rörde man om i vattnet lyste det upp så
att man kunde ha läst tex. Västis.
Mareld, som också sägs vara ensamseglarens enda sällskap och följer
troget i kölvattnet.

"Lange Anna", som tanden kallas

Efter tre dagar tyckte vi alla att vi
kunde holmen. Då väderprognosen
var gynnsam passade vi på att ge oss
iväg med nästa tidvatten. Proceduren
gjorde mig något nervös, för vi hade
fortfarande c. 11 båtar vid vår sida, alla
som sagt fast i land och en likadan rad
med båtar en båtlängd bakom och en
framför. Vid ett skeppsråd planerades
avfärden. Macke och Rina skulle vara
uppe på kajen och kasta loss. Vi hade
jolle med, så de fick komma med den
till Laxen när de gjort sitt. Konsta
skulle gå omkring på båtarna och
meddela tidpunkten för vår avfärd. Jag

Stråket på Helgoland

Förtöjningstamparna börjar tätna

skulle bara sitta i båten och försöka ta det
lugnt till tiden T=noll. Manövern måste ske
backande, Laxens vändradien framåt var
alltför vid. Det var bara vant schack vi hade
att göra med. Då tiden T=noll närmade sig
började man uppfatta rörelse på grannbåtarna. Förtöjningarna lösgjordes, inte
från land utan från båtarna, och räcktes
över till grannbåtar så att nätet ovanför
öppnade och slöt sig vartefter vi kom
längre ut. Macke och Rina som stod uppe
på kajen följde med hålligånget. Macke
sade efteråt; du gjorde det bra, farsan. Det
var bara det jag ville få sagt.
I stället för att köra SE mot Brunnsbüttel
och Kielkanalen, tog vi E mot den lilla
floden Eider som ligger så lågt att vi,
visserligen vid högvatten, slussades nedåt
för att komma in i den. Eider flöt ut i
Kielkanalen ungefär på mitten. Sålunda
kunde vi ostört köra halva vägen mellan
Nordsjön och Östersjön. Samma dag som
vi kom in i NOK körde vi till östra ändan
Holtenau. Slussarna var enorma, men

annars var där ingenting som väckte vårt intresse. Resan gick en aning norrut till
Friedrichsort för övernattning.
På morgonen knackades det på båtsidan. Med ögonen hängande på kinderna öppnade
vi dörren och undrade ”was ist es”. Det var Willi Ludvig som hade en skeppshandel
och nu hövligt kom och erbjöd sin tjänst. Han körde oss till sitt lager och efter
uppköpen förde han oss gladeligen tillbaka igen.
Sen blev det söderut till själva Kiel. I hamnen låg några mindre u-båtar. I Laboe, nära
Kiel, klarerar vi Willis varor. Seglatsen skulle ju fortsätta i tyska vatten så det blev
fråga om transittrafik. Som tecken på att klarering var utförd, skulle ersättningsflagga
3 hissas. Flaggan hade vi inte och butikerna var stängda, så vi kunde inte annat än
fortsätta utan flagga, och den saken bekom ingen under resten av resan.
Under goda förhållanden drar vi ganska gint över Kieler Bucht till Heiligenhafen,
tyskarnas sommarparadis där sannolikt Östersjöns största marina finns. Vid infarten
vinkades från en segelbåt, först med händerna och slutligen med flaggan till hjälp.
Vem kan det ha varit. I skrivande stund är frågan fortfarande obesvarad. Ingen har
anmält sig.
Vid Burgstaaken på Fehmarns sydkust lades kursen över Mecklenburger Bucht mot
tidigare östtyska Warnemünde, en liten stad vid mynningen av den vik i vars botten
hamnstaden Rostock ligger. Över staden låg en typisk östtysk atmosfär, men det rådde
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Fullständig slipverksamhet, även båtplatser.

en febril, intensiv, verksamhet för att få speciellt stränderna med blivande
småbåtshamn färderade. Det skulle vara fint att åka ner igen och se hur där ser ut
nuförtiden. Rostock körde vi in till, gick iland på en glass, och så ut igen. Sådär i all
korthet. Det roliga där var att folk åkte omkring i någonting som lite liknade en bil och
lät som en knäckebrödsfabrik. Det var Trabanter, gjorda av kovalevy. Warnemünde
passerades igen ut på väg mot vidare vatten och Rügens skärgård. Vi förväntade oss
mycket av den, delvis kanske för att vi anade att någonstans i dessa trakter fanns
Peenemünde där Wehrner von Braun med kolleger utvecklade V 1 och V 2, med vilka
Hitler skulle få England på knä. Fjärden Kubitzer Bodden var så grund att det bara
gick att köra i ett smalt muddrat utmärkt dike. På sidorna såg det ut som om isen hade
lagt sig, så tätt med huvudlösa svanar var det. Djupet var tydligen en svanhals. Det tog
timmar att köra i sådana stora vattenpölar för att småningom komma till från Sveriges
storhetstid kända Stralsund. Bränslet vi hade haft i tunnor på däck hade för länge
sedan körts upp, men först här hittade vi någon som var villig att ta hand om tomfaten.
Det var alltså forna DDR. Kusten i NE Rügen bestod av branta och höga kalkklippor
och påminde mycket om Möns klintar i Danmark.
Småningom anlände vi till Sassnitz varifrån färjor for och dit färjor kom i uppskruvat
tempo. Tyska och danska skärgården är ju inte som vår, men den är dejlig i högsta grad
på ett annat sätt. Från Sassnitz siktades igen Bornholm och naturligtvis Nexö.
lördagen den 20/7 klockan vidpass 05 var loopen sluten i och med att Nexö angörs.
Macke och Rina mönstrar av, åker hem genom Sverige, medan Konsta och jag lever
latmaskveckoslut i väntan på måndag då möjlighet till billig bunker igen fanns.
Hemfärden, igen på tumanhand, gick sedan ungefär kortaste vägen, just det, över
Östersjön. Mellan Öland och Gotland, fast Öland aldrig kom i sikte. I Visby gjordes ett
kort strandhugg innan sista etappen startade.

På nedresan måste motorvarven minskas för att motorn skulle få tillräckligt bränsle,
men nu, igen efter tankning var det helt stopp i trakten österom Gotska Sandön.
Naturligtvis var det mitt i natten och att börja greja i skenet av en roikka med båten
rullande, kändes motbjudande. Då det dessutom var tyst ombord föll det sig ganska
naturligt att kasta sig i sin koj och sova över en vakt, 2 timmar. Visserligen med en titt
runt horisonten vid av nöden kallade tillfällen. Fem timmar tog det sedan att rensa
filter, krassa rör, lufta bränslesystemet och få allt återställt.
Prickarna NW om Dagö passerades inom synhåll. Genaste vägen in i Finska Viken. Så
var det bara att köra till nästa solnedgång och soluppgång och lite till.
Torsdagen 25/7, efter 1650 M på relativt kort tid gick ankaret överbord vid
Stuvuholmen. Där sovdes det så att all eventuell sömnbrist säkert skulle vara
igentagen.
Enligt min uppfattning var dehär Laxens bästa seglats. Lite spännande och mycket
nytt, om också en del gammalt. Genom Polen och Tyskland klarar man sig med boken
Binnengewässer zwischen Elbe und Oder och i Hamburg, Kiel o.s.v. köper man
sjökort enligt hur man har lust att fortsätta. Slussarna är inte lika vilda som de kan vara
i Göta kanal. I de stora slussarna kommer vattnet in underifrån, medan det i Göta kanal
kommer forsande rakt framifrån. Inte ens tidvattnet ställer till med större problem,
bara man tänker efter och ser hur andra gör. Skapliga fendare är bra att ta med när man
beger sig iväg.
Rolle Altner, text
Konsta Gyllström, foton
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Ekenäs Navigationsklubb r.f.
Verksamhetsberättelse 01.10.2016 – 30.09.2017
Årsmötet hölls den 21.10.2016 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 5 protokollförda möten.
Verksamhet
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 284, vilket utgör en minskning med 5
medlemmar.
Tentamen i skärgårdsnavigation hölls den 9 december 2016. Christer Lagerström
har fungerat som lärare.
Kursen i kustnavigation inhiberades på grund av för få deltagare.
Under januari hölls uttagning till FM i skrivbordsnavigering. Uttagningen
fungerade samtidigt som klubbmästerskap. Klubbmästare blev Markus Altner.
18-19 mars höll Finlands Navigationsförbund årsmöte i Åbo, Frej Falck deltog.
ENSLINJEN utkom i mars med Rolf Altner som huvudredaktör.
8 april stod ENK värd för FM-finalen i skrivbordnavigering som ordnades på
Hotell Sea Front.
Från klubben deltog Markus Altner som kom på 5 plats samt Rolf Altner på en 14
plats. Frej Falck fungerade som övervakare.
Tentamen i astronomisk navigation hölls den 21 april, som lärare fungerade Rabbe
Lutz.
14 juni ordnades diplomutdelning.
30.9 ordnades exkursion till Kanonerna vid Torp.
Det planerades också en resa till båtmässan i Stockholm men den inhiberades på
grund av för få deltagare.
STYRELSEN

Båtar besiktade i Ekenäs Navigationsklubb 2017
Ägare

Båtens namn och typ

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

Aallotar
Laxen
Madir
Christina
Snuffy
Bentomarie
Kennedy
Venny
Carina II
Saída
Way of life
Ella
Welldone
Emma II
Mymlan
Mollo
Filippa
Vivi
Noomi

Registernummer

Bella 700
Johnssonbygge
Fairline Carrera 24
Carver 4207 Motor Yacht
Kalypso
Fiskare / Trålare
Bella 572 C
Trålare
Marino 725
Bella 850
Holmö 44 Sundeck
Bayliner 2455
Yamarin 540 BR
Bella 652
Wellcraft 28 Monte Carlo
Flipper 640
Falcon Molinari
Nauticat 33
Flipper 760
MV-Marin 660 FC
Marino 8000

S-16834
U-18858
A-15729
T-22611
A-51059
U-23395
U-42292
U-30437
U-40698
U-38616
U-57926
U- 47684
T-38210
U-41575
T-47143
U-17593
A-19233
U-50266
T-18536
X-13552
U-7244

MEDLEMMAR
Förändringar i medlemsregistret, som t.ex. adressförändring eller önskemål om
utträde ur klubben meddelas till skattmästaren. Se under styrelse. Styrelsen
försöker så bra som möjligt hålla medlemsregistret uppdaterat, men utan hjälp
från medlemmarna är det omöjligt. OBS, OBS. För att snabbt få ut information
har styrelsen beslutat uppgöra register över medlemmarnas e-postadresser.
Registret kommer att användas endast för klubbens ärenden, således inte ges ut
för kommersiellt bruk. Skicka din e-postadress till sekreteraren, se under
styrelsen. Vi tackar för samarbetet.
AHLFORS BERT
AHLFORS GÖRAN
AHLGREN TOMMY
AJALIN TAPANI
ALLÉN HENRY
ALLÉN SUSANN
ALM BJARNE
ALTNER MARKUS
ALTNER ROLF
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
BLOMBERG MIKAEL
BLOMQVIST ROGER
BORGMAN MIKAEL
BOSTRÖM LARS
BROBERG BÖRJE
BRUNCRONA CECILIA
BRUNCRONA-DRUGGE CHARLOTTA
BUSSMAN CARL-JOHAN
BUSSMAN ROGER
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
EHRSTEN EVA
EKBERG TAGE
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*
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***V
*
*
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*
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V
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*
*
***
**
**V
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*
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*
*
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*
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*
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*
*
*
*
*
*
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**
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**
**
**
***
**
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*
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*
**

EKHOLM BIRGIT
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUN
EKLUND GUNNAR
EKLUND HENRIK
ELGH ROLF
ELORANTA TERO
ENBERG MIKAEL
ENBERG TOR
ENGSTRÖM HENRY
ENLUND GUNILLA
ENQVIST JOACHIM
ERROLL ERIK
EWALDS FREDRIK
EWALDS HELENA
FAGERHOLM ANNE
FAGERHOLM JOHN
FAGERHOLM KJELL
FAGERHOLM LEILA
FAGERSTRÖM CURT
FAGERSTRÖM PATRIC
FAGERSTRÖM STURE
FALCK ANNELI
FALCK EVA-MARIA
FALCK FREJ
FORSMAN BÖRJE
FORSMAN HENRIK
FRIMAN PER-OLOF
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNROOS GUIDO
GRÖNROOS RALPH
HAMMAR THOMAS
HARJULA ERIK
HELENIUS LARS-ERIK
HEMANUS GÖRAN
HENRIKSSON ANDERS
HENRIKSSON MARTIN
HILDEEN RENI
HINDRÉN ANDREAS
HJORT CHARLES
HOLM CARL-MIKAEL
HOLM CARL-OLOF
HOLM PATRIK
HOLMBERG BO-ERIK
HOLMSTRÖM CARITA
HOLMSTRÖM CARITA K E
HOLMSTRÖM DANIEL
HOLMSTRÖM GITTE
HOLMSTRÖM HÅKAN
HOLMSTRÖM JAN
HOLMSTRÖM JONAS
HOLMSTRÖM JONNY
HOLMSTRÖM LEIF
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HOLMSTRÖM MAGNUS
HOLMSTRÖM TOMMY
HOLOPAINEN MARKKU
HONGELL BARBRO
HULTGREN CARL-MAGNUS
HULTGREN HENRIK
HÖGLUND JAN-ERIK
ILLMAN ULLA
JANSSON BEN
JANSSON RAINER
JOHANSSON GUY
JOHANSSON KIM
JOHANSSON OLLE
JÖNSSON INGVAR
KAIPAINEN EERO
KARME TOM
KERMORGANT MIKAEL
KESKIKYLÄ ANTERO
KIVELÄ JAN-PETER
KOPRA MIKAEL
KRÖGER KNUT
KÄLLBERG GUY
LAAKSO KRISTER
LAGERSTRÖM CHRISTER
LAINE KALLE
LAINE SARA
LANDÉN FREDRIK
LANDÉN MIKAEL
LEINO JOUKO
LEVÄLAHTI KARI
LINDBERG TOR-BJÖRN
LINDBLAD CARL-GUSTAV
LINDBLAD KIM
LINDBLAD STIG
LINDBLOM ANNIKA
LINDBOM MIKAEL
LINDERMAN BÖRJE
LINDGREN GUSTAF
LINDGREN JOHAN
LINDGREN MIKAELA
LINDH DENISE
LINDHOLM KENNETH
LINDHOLM PER-ERIK
LINDHOLM RASMUS
LINDQVIST GUN
LINDQVIST LARS
LINDQVIST TONY
LINDQVIST VIVA
LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM JENS
LINDSTRÖM SVEN-ERIK
LOMBERG ANNA
LUNDSTRÖM PAMELA
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI
MALMBERG PEHR ERIK
MALMÉN JAN-ERIK
MARTIN NICKLAS
MATTILA JUKKA
MECKLIN HANS
NEVALAINEN SAMI
NISKALA JERRY
NORDIN MARKUS
NYBERG HENRIK
NYBERG RUNE
NYHOLM STIG
NYHOLM ULF
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NYLUND LARS-ERIK
NYLUND MAGNUS
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM MONICA
NYSTRÖM OLOF
NYSTRÖM RALF
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 MICAELA
SANDELIN BJÖRN
SARKANEN STEFAN
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA
SELIN KIMMO
SELIN JOHAN
SJÖBERG BÖRJE
SJÖBERG HANS
SJÖBLOM ROGER
SJÖBLOM ULF
SJÖHOLM FREDRIK
SJÖSTEN TIMO
SKARPMAN KENNETH
SNABB FRIEDEL
STARK PAMELA
STEPHAN ETHEL
STOLPE ANDREAS
STOOR PATRIK
SUNDBLOM KLAUS
SUNDBLOM MARTIN
SUNDBLOM MARTINA
SUNDELL GUY
SUNDELL HENRIK
SUNDSTRÖM GUY
SUNDSTRÖM SUNE
SUNDSTRÖM SIMON
SUNDSTRÖM SVEN
SUNDSTRÖM TORD
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE
SVARTSTRÖM KAROLA
SÖDERLUND BÖRJE
SÖDERLUND INGMAR
SÖDERSTRÖM BILL
TALMO ARTO
TIHVERÄINEN KALEVI
TUOMELA KARI
TÖRNROOS TOM
UGGELDAHL BJARNE
VAARIMO MARLENE
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VAARIMO PENTTI
VASANKARI JOUNI
VIRRANVUO ANETTE
VUORIO TAISTO
WALLÉN MÅNS
WALLENIUS STEFAN
WALLS TOMAS
WASS TAGE
WECKSTRÖM HENRIK
WENBERG DANI
WENDELIN VILHELM
WENNERSTRÖM ERIK
WESTERHOLM BO ERIK
WESTERLUND KAJ
WESTERLUND KERSTIN
WESTERLUND KIM
WESTMAN JUHANI
WIGREN MAGNUS
WIGREN TOM
WIKSTRÖM ANDERS
WIKSTRÖM ERIK
WIKSTRÖM GÖRAN
WIKSTRÖM HANS
WIKSTRÖM JÖRGEN
WIKSTRÖM NIKLAS
WIKSTRÖM THOMAS
WIKSTRÖM YVONNE
WILLBERG BENGT
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WILSON SARA
WINBERG KENNETH
WINSTEN BO
WISS PETER
WOLFF CARL-GUSTAF
WREDLUND KAJ-MIKAEL
ÄBB MIKA
ÖBERG TOMMY
ÖBLOM-BERGLUND GUN
ÖRNMARK JOHAN
ÖSTERBERG GUN
ÖSTERLUND JOHAN
ÖSTERMAN HENRICA
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= SJÖKAPTENER
5
V
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= MILITÄRUTBILDNING
1
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= HÖGSJÖSKEPPARE
59
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= KUSTSKEPPARE
111
*
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE 111
----------------------------------------------------------Sammanlagt
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= BROTTSJÖSKEPPARE
= HEDERSMEDLEM

NYA SKEPPARE 2017
Dessa blev inte medlemmar
NYA SKÄRGÅRDSSKEPPARE 2017
Barman Johan
Dessa anslöt sig till ENK
Grundström Andreas
Sundström Simon
Dahlberg Calle
Selin Johan
Holmström Jonny
NYA HÖGSJÖSKEPPARE 2017
Helenius Lars-Erik
Skarpman Kenneth
Stolpe Andreas
Wikström Thomas
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