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KOMMODOREN HAR ORDET

Då har det gått ett år igen sedan jag senast skrev i Enslinjen och kan samtidigt
konstatera att det börjar bli dags igen att förbereda sig för följande seglings- och
båtsommar. Förra sommaren var en ypperlig sommar för båtsemester av alla slag, så
man kan bara hoppas på att det blir en lika fin sommar igen.
Eftersom det ännu är för tidigt för att ta fram båten från vinterförvar och tvätta och
polera den, hoppas jag att ni ger er så mycket tid i alla fall, att ni går igenom
utrustningen för att kolla vad som bör förnyas eller kompleteras, framförallt
besiktningsmaterialet och den lagstadgade utrustningen ombord. På detta sätt går
besiktningen smärtfritt och samtidigt är båten i skick redan från första början.
Som också en av föreningens besiktningsmän, vill jag påpeka att en del nya regler
tagits i bruk ss datumet på nödraketerna och handblossen, så det lönar sig kolla
igenom dessa extra noggrant.
Kom också ihåg att besikta er båt, annars är ni
inte berättigade att föra ENK;s klubb-flagga.
Klubb-flaggan i Finland fyllde 100-år den 18
februari i år, vilket uppmärksammades även på
båtmässan genom den samling, Segling- och
båtsport i Finland hade samlat ihop och ställt ut
till besökarnas påseende och beundran. Bland
de drygt 150 olika klubbflaggorna fanns även
ENK;s flagga på utställningen.
Förutom att klubb-flaggan fyller 100-år, så kan
vi också fira inom klubben att Enslinjen
utkommit 30 år oavbrutet. Det är en ypperlig
prestation i klubbens historia.
I början då den utkom (första tidningen) var den
trykt och i svart och vitt. Sedan duplicerades
den i många år fortfarande i svart och vitt. Tiden
gick och utvecklingen gick frammåt så att vissa
bilder i färg kom med då den duplicerades
(främst bilder till olika reseskilldringar). Så
småningom kom färgerna bara mera med och
också annonserna började dupliceras i färg.
I dags läge är tidningen åter igen trykt och helt i
färg (varit redan några år), så det är bara att läsa
och njuta av innehållet.

Med dessa ord vill jag önska alla medlemmar,
samarbetspartners, företag och annonsörer som
understött vår verksamhet och framförallt
Enslinjen, en riktigt trevlig och solig sommar
med gynsamma vindar!

Christer ”Lagge” Lagerström
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VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2019-2020

1.

3.

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.

Datum för nedanstående händelser kommer så snart de fastställts.

Ordna och övervaka navigationskurser och tenter (hösten 2019, våren 2020).
2. Ordna uttagning till FM i skrivbordsnavigering inklusive klubbmästerskap under

januari månad
Utgivning av ENSLINJEN vecka 14

4. Skrivbordsnavigering 5.4.2019 kl. 19:00 på Hotell SeaFront
5. VHF - och CEVNI - kurs under april månad
6. Utfärder till

- Båtmässan i Helsingfors under februari månad (v. 8), 9.2.2019
- ÖRÖ under maj månad, 18.5.2019
- RUSSARÖ under september månad
- Skepparträff på Fladalandet (norra sidan) 24.8.2019

Noggrannare information på hemsidan eller på FB och på tidningen (anmälningar)
7. Båtbesiktningar med början från april månad enligt överenskommelse med

besiktningsmännen
8. Årsmöte inom oktober månad

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

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
Din båt får du besiktigad genom att kontakta någondera av klubbens besiktningsmän,

Klubbflagga för
besiktigad båt finns att köpa i (se annons sidan 16).
Rune Nyberg Christer Lagerström. Se under styrelse

TESCON MARINE
eller .
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EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2018 — 2019

Uppe från vänster; , kommodor /lärare /besiktning, tel 040 502
1756, lagge@saunalahti.fi. , vicekommodor / besiktning / hemsidan, tel
0400 313 634, nyberg.rune@gmail.com. , sekreterare, tel 0400 575
549, markus.bjork@tescon.fi. , ledamot,tel 040 571 2865,
kenneth.winberg65@gmail.com. , skattmästare / medlemsregistrator,
tel , . , ledamot, tel 0400 558
370, linusrehnstrom@gmail.com

Christer Lagerström
Rune Nyberg

Markus Björk
Kenneth Winberg

Linus Rehnström
Henrik Eklund

050 452 5688 henrik.eklund@surfnet.fi

BÄSTASKEPPARE. Kom ihåg att du kan premieras och "BEFORDRAS"
till 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.

BROTTSJÖSKEPPARE
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Båtfärd till Stockholm

Med gänget som brukar träffas ute i skären hade det på försommaren 2013 varit tal om
en gemensam båtfärd västerut så snart det passade för alla. För mig passade det nästan
när som helst eftersom jag är pensionär. Nu råkade det sig så att den söndag som resten
av gänget gav sig av inte passade mig, för jag hade lovat att göra ett jobb på måndag
förmiddag som jag ville ha gjort innan avfärd, så jag lade ut på måndag eftermiddag
med min dåvarande båt MARTELA 3. Det passade egentligen bra för mig att köra
singel eftersom MARTELA 3, en Bayliner 2958 med en Volvo KAD 300 motor inte
lämpade sig alls för en fart på 8-9 knop som var en lämplig fart för de andra. På Volvon
som var utrustad med både kompressor och turbo arbetade kompressorn oavbrutet vid
denna fart, så jag körde hellre runt 20 knop förutsatt att vädret tillät förstås.

Martela 3
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Alltså iväg på måndag eftermiddag, jag hade inte haft kontakt med gänget på måndag
men visste ju att de var på väg och jag hade för avsikt att köra till Korpoström där jag
tänkte övernatta. Väl framme i Korpoström ringde jag Markus Björk som var
skeppare på båten FUN (som senare skulle bli min båt under namnet JENNY) det
visade sig att gänget hade gjort strandhugg på en liten holme söder om Korpoström dit
jag anlände efter tankning i Korpo. Efter förtöjning och trevlig diskussion i
sommarkvällen avrundades det hela med grillade revbensspjäll och lämplig dryck.
God natt.
Följande morgon lade gänget ut före mig fast jag nog är av den morgontidiga typen,
men av tidigare nämnda orsaker tänkte jag hålla en högre hastighet och därmed inte
hade någon brådska att hasta iväg. Vi hade kommit överens om att träffas på Ålands
Degerby och vädret verkade inte sätta käppar i propellern för en fart på ca. 20 knop.
Efter en stunds köra vidare västerut siktade jag de övriga båtarna och ungefär vid
Birsskär passerade jag dem. Färden över skiftet var lugn och behaglig och Volvon
morrade lugnt och tryggt på sina 3000 rpm. Vid passage av Gustaf Dalen påbjuder en
gammal tradition att man skall få sig en sup, men eftersom jag inte hade någon
autopilot och inte hade slagit upp någon sup på förhand så fick den traditionen ingen
utövare den gången. Förlåt Gustaf. Norr om Husö siktade jag in mig på ”Skogsvägen”
1,8 meters farleden som går in mellan Södö och Sälsö. Den farleden är ju nog som att
köra på en skogsväg men för mindre båtar är den ju skön att färdas längs, speciellt om
färden över skiftet har varit gropig. Vid senare, och tidigare färder har jag nog sett
större båtar där också, en gång mötte jagAlbanus i krökarna där fast ekolodet stundvis
visade just 1,8 m. (under givaren).

Albanus på skogsvägen
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Vidare går färden mot bryggan utanför Föglöbutiken där jag sidoförtöjde, det var
ingen trängsel just då, fixade litet mat och inväntade resten av gruppen som anlände
några timmar senare. Det blev några inköp i Föglöbutiken som för övrigt har kvar
något av de gamla skärgårdsbutikernas charm, där det finns slangklämmare och
länspumpar blandat med glass, spik och färskvaror, dock allt med viss ordning. När
alla vilat en stund beslöts att vi åker vidare mot Rödhamn, kvällen var vacker och jag
körde på tomgång för att en stund senare gasa på för att köra fast de andra och sedan
tomgång på nytt, sträckan är ju ganska kort, och tanken var att ta naturhamn i stället för
gästhamnens bryggor. Markus visste om en bra plats i omedelbar närhet till Rödhamns
bryggor och vi hade inget behov av de tjänster som gästhamnen hade att erbjuda. Vid
något av mina tidigare besök på Rödhamn konstaterade jag att hamnavgiften på
Rödhamn var densamma som i Mariehamns östra men servicegraden lägre, fast man
på Rödhamn om kvällen kunde beställa nybakta morgonsemlor med handskriven
väderrapport på papperspåsen. Nåväl när alla förtöjt åkte vi i alla fall med jollarna in
till gästhamnen och knallade iväg till radiofyrmuseet som finns uppe på kullen.
Tillbaka vid båtarna blev det grillning också denna kväll och diskussion som fortsatte
ganska sent, det blev också bestämt att färden fortsätter mot svenska sidan på
morgonen men jag tänkte som tidigare på att köra i en för mig lämpligare fart så jag
sov när de andra lade ut. Efter morgonmålet styrde jag kosan till Mariehamn där jag
tankade och tog en sväng på stan, handlade litet och sedan iväg vidare västerut, denna
morgon var dimman ganska tjock så det var att ta det försiktigt. Jag körde på flybridge
där man hade sikt åt alla håll och kartplottern visade ju var jag befann mig så det
verkade inte så besvärligt. Ett stycke ut på Ålands hav bestämde jag mig i alla fall för
att byta styrplats och fortsätta färden med att köra inne. Orsaken var att på flybridge
fanns ingen radarskärm och efter att ha kört ute en stund och hört fartygens mistlurer
utan att se en skymt av dem blev tillvaron otrygg, jag visste ju var jag befann mig och
höll nog en bit till styrbord om farledsmitten, men när mistluren på någon av färjorna
vrålar sitt lågfrekventa ”brööl” som verkar vara alldeles i närheten utan att synas
tänkte jag att här gör jag nog klokt i att övergå till elektroniskt seende. Radarn som
fanns vid inre styrplatsen visade många rörliga gröna ekon och min position i
förhållande till dem, SKÖNT.
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Färden fortsatte i samma tjocka ända till svenska sidan, men ungefär vid Söderarm
lättade dimman en aning och nu såg man kanske 200 m. Men fortfarande kändes
radarköra kombinerat med noggrann utkik som det ända vettiga för trafiken var
ganska livlig i området och sikten långt sämre än bra, ett stycke före Kapellskär
siktade jag de 2 andra båtarna så nu var truppen samlad igen. Färden fortsatte till
Furusund där vi tog iland och beslöt stanna för den dagen. En stunds vila och något till
livs gjorde gott, senare en kvällspromenad och efteråt bastu, eller något som i alla fall
påminde, varmt var det nog och i bastuugnen glödde motstånden ilsket men några
stenar såg man inte av och vatten skulle man kanske inte slänga på, men försök få ett
gäng bastuglada finländare att foga sig i sådana fasoner. Nåja man blev ju ren i alla fall
för duscharna liknade ungefär det man är van med från civilisationen. Kvällskaffe
behövde man inte lida brist på för i anslutning till gästhamnen fanns ett reklamtält som
delade ut en ny typ av snabbkaffe från ett känt svenskt kaffemärke och det smakade
faktiskt riktigt bra, följande morgon kom flickorna från kaffetältet ut på bryggorna och
delade ut portionspåsar med snabbkaffet och jag fick en rejäl knippe som jag hade
kvar av ännu vid hemkomsten.

Dimman har lättat i Furusund efter överfarten av Ålands hav.

Följande förmiddag släppte vi förtöjningarna och påbörjade färden mot storstaden,
vädret var hyfsat och som tidigare väntade jag en stund för att sedan kunna köra i plan.
Holmarna invid farleden som skarvarna lagt beslag på såg ut som om det snöat på dem
i solskenet. Frånsett skarvholmarna kantas ju den här farleden av idel vackra holmar
med snygga villor, det ser mycket välvårdat ut tycker jag, speciellt trakterna runt
Kastellet och Vaxholm. Nu var det inte långt kvar till vasahamnen som var slutmålet
för den dagen. Jag förtöjde longships på utsidan, för där fanns gott om plats, nog väl
medveten om att det kan gunga en del av den förbipasserande trafiken men
gungningarna stör inte mig nämnvärt och förtöjd med stadiga rep från för och akter
och spring midskepps åt båda hållen + 6 st. stadiga fendrar mot bryggan så låg jag
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säkert, det är så mycket enklare med sidoförtöjning när man färdas ensam, ”själv”som
man säger här på orten. Är du själv?? Ja vem annars? Eller som en lustigkurre svarade
”Ja spegeln ger rätt bra bild idag så nog känner jag igen mig” Nåja nog om
språkbruket, vi vet ju hur det låter. Här kan nog den analyserande läsaren möjligen
tycka att min inställning till svenskarna är en aning anklagande, men så är det inte, det
känns bara så roligt att skoja litet och tanken om vårt västra grannland är på en ärligt
hög nivå. Efter att ha klarerat hamnavgiften så blev det en sväng ut på stan för att ta ut
kronor från en automat och sedan besök på ett gatukök för att få något till livs. Dagarna
gick till promenader i gamla stan, besök på Gröna lund och allmänt trevlig samvaro.
Regalskeppet Wasa hade jag besökt något år tidigare, så det blev inte av den här
gången. En kväll, det måste ha varit en tisdag för musiken från allsång på Skansen
hördes ner till hamnen, jag satt på flybridge och njöt av den varma kvällen när en
ganska stor segelbåt av typ ColinArcher närmade sig bryggorna gående för motor, den
hade kursen rakt på min båt och jag hörde två mansröster i en snabb högljudd
konversation på ett språk jag inte kunde identifiera, båten närmade sig med
oförändrad kurs och fart, kanske 4 knop och det började se smått hotfullt ut och jag
tänkte att här blir jag nog rammad med ett stadigt bogspröte in genom salongsfönstren
på babords sida. I samma stund hör jag ena av männen ropa på engelska ”Hey sir,
could you move your boat?? Jag vrålade tillbaka ”In which direction do you think i
should move it”? Jag hade nämligen båtar både framför och akterom mig, så det fanns
ingen möjlighet att flytta över huvudtaget och framför allt ingen tid alls. Hur tänkte de
två seglarna? Men i samma stund lyckades jyckarna få farkosten att gira kraftigt
styrbord, båten strök förbi så nära att jag utan besvär hade kunnat stiga ombord på
olycksskorven, vid passagen tittade båda filurerna åt andra hållet under total tystnad,
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båten förde ingen flagg så nationaliteten förblev oklar och vad som var problemet med
att varken få i backen eller gira i tid vet jag inte men både mekaniska och personliga
verkar sannolikt, båten tog inte iland i vasahamnen utan försvann ur sikte söderut.
Hela händelseförloppet, när jag insåg att nu smäller det, gick så fort att jag bara hann
ställa mig upp färdig att hoppa i vattnet eller ner på bryggan men gjorde ingendera,
båda dessa alternativ kändes lika dåliga, jag var i skottlinjen i båda fallen. Det hela var
rätt skärrande och nu satt Larsendramen som uteblev vid Gustaf Dalen mycket bra.

Min akterflagga syns i bildens vänstra kant, det var här jag höll på att
bli rammad av segelbåten och vid det  tillfället fanns här också en båt
på den nu tomma platsen.
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Någon mera dramatik bjöd inte Stockholmsbesöket på, tiden förlöpte med att se sig
omkring och någon dag senare kom min äldre dotter som dåförtiden hade en pojkvän
från Åkersberga på besök. Det blev en hel del tittande på båtarna och pojkvännens
hund, en Lagotto som kunde göra en del konster som var roliga att se på. Tiden för
resten av gänget att dra vidare närmade sig, planerna att ta sig in på Mälaren fanns
emedan en släkting till en del av deltagarna var bosatt åt det hållet, jag övervägde att
följa med men ändrade mig i något skede. I stället valde jag att starta hemfärden och
eftersom Åkersberga ligger åt det hållet så åkte dottern, pojkvännen och hunden med
till Åkersberga. Min tanke var att stanna i Furusund över natten, jag måste åtminstone
tanka men väl framme i vid tankningsstället kunde jag konstatera att hamnen var helt
full och kvällen var vacker så jag bestämde mig för att dra vidare utan några vidare
dröjsmål och kl. 21 förtöjde jag i Mariehamns östra och sökte mig till gästhamnens
förträffliga bastu. Följande morgon fanns 3 punkter på programmet, Att handla hem
av Dahlmans leverkorv, ett besök på Jussis keramik och att tanka fullt för hemfärden
jag hade vid något tidigare tillfälle kört hela vägen hem non stop och det var vad det
blev den här gången också. När jag tankat kunde jag konstatera att jag inte skulle hinna
till Lemströms kanal i tid, så istället för att vänta där nästan en timme körde jag den
södra vägen via Ledsund vidare upp mot Föglö och vid Husö ner mot Kökar, vidare
förbi Jurmo, Borstö, Vänö och Hangö, och inte förrän jag låg förtöjd vid hembryggan
vred jag om nyckeln och Volvon fick vila för den dagen. Tack Martela 3.

Rune Nyberg
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Ekenäs Navigationsklubb r.f.

Verksamhetsberättelse 01.10.2017 – 30.09.2018

Årsmötet hölls den 21.10.2017 på Motell Marine

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor Christer Lagerström
Vicekommodor Rune Nyberg
Sekreterare Markus Björk
Skattmästare Rolf Altner
Ledamot Linus Rehnström
Ledamot Kenneth Winberg
Verksamhetsgranskare Frej Falck

Curt Lindström
Verksamhetsgranskarsuppleant Sami Nevalainen

Styrelsen har sammankommit till 6 protokollförda möten.

På årsmötet 2017 tilldelades Rune Nyberg Ratten för mångårigt arbete i styrelsen.

Skärgårdsskeppartentamen ordnades 14.12.2017och 10 tentander deltog varav 8 blev
godkända. Fyra deltagare beställde diplom och ville skriva in sig i föreningen.
Övervakare var Christer Lagerström och Frej Falck. Christer Lagerström har fungerat
som lärare.

Under januari hölls uttagning till FM i skrivbordsnavigering. Uttagningen fungerade
samtidigt som klubbmästerskap. Klubbmästare blev MarkusAltner och han placerade
sig som tvåa i finalen i sjökortsnavigeringens FM final i Kuopio.

ENSLINJEN utkom i mars med RolfAltner som huvudredaktör.

Auktoriseringstillfälle för lärare ordnades 3.3.2018 i Borgå, Christer Lagerström
deltog

Verksamhet
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Navigationsförbundets årsmöte ordnades 17 - 18.3.2018 i Borgå, Christer Lagerström
deltog.

Skeppartentamen ordnades 20.04.2018, kl. 18 -22 för både skärgårds- och kust
skeppar tentander. Som övervakare fungerade RolfAltner och Rune Nyberg.

Frej Falck representerade ENK på Borgå Navigations Klubbs 60-års fest 26.5.2018 i
Borgå

Diplomutdelning ordnades i Knipan 14.6.2018.

Utflykten till Russarö blev inte av på våren eftersom Lagge inte fått klart svar från
Obbnäs om det går att förverkliga. Som nytt förslag gavs att besöka Hangö
Frontmuseum med rundvandring i Bunkern Irma. Den planerade utfärden den
26.5.2018 inhiberades på grund av att arangemanget flyttades från våren till hösten
och den avtalade guiden hade då redan hunnit resa bort.

Medlemsantalet vid verksamhetsårets slut är 284, vilket utgör en minskning med 12
medlemmar.
Klubben har 22 besiktigade båtar i föreningens register.

STYRELSEN
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Båtar besiktade i Ekenäs Navigationsklubb 2018
Ägare Båtens namn och typ Registernummer

Aalto Seppo Aallotar Bella 700 S-16834
Altner Rolf Laxen Johnssonbygge U-18858
Berglund Staffan Madir Fairline Carrera 24 A-15729
Björk Markus Christina Carver 4207 Motor Yacht T-22611
Eklund Henrik Bentomarie Fiskare / Trålare U-23395
Elmgren Hans-Olav Evita NF 30 U-53982

Ewalds Helena Bella 572 C U-42292

Falck Eva-Maria Venny Marino 725 U-40698

Hjorth Charles Carina II Bella 850 U-38616
Holmström Jonas Yamarin 540 BR T-38210
Holmström Jonas Way of life Bayliner 2455 U- 47684
Jansson Ben Ella Bella 652 U-41575
Lagerström Christer Emma II Flipper 640 U-17593
Piponius Ulf Mymlan Falcon Molinari A-19233
Rönnberg Harras Mollo Nauticat 33 U-50266

Weckström Henrik Filippa Flipper 760 T-18536

Winberg Kenneth Noomi Marino 8000 U-7244

Enlund Gunilla Okarina Aquador 26 HT O-26

Fagerström Patric Saída Holmö 44 Sundeck U-57926

Helenius Lars-Erik La Mer Jeanneau 36 Prestige U-38905

Sjöholm Fredrik Filifjonkan Marino 8000 U-44266

Wikström Thomas Camilla Tristan 820 T-10480
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DU/DITT FÖRETAG vill säkert annonsera i nästa års ENSLINJE.

Vänligen kontakta någon i styrelsen.
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AHLFORS BERT ***
AHLFORS GÖRAN
AHLGREN TOMMY **
AJALIN TAPANI *
ALLÉN HENRY *

ALM BJARNE ***

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 ***

BUSSMAN CARL-JOHAN **
BUSSMAN ROGER *
BÄCKMAN PATRIK *
BÖHME FREDRIK *
CARLSSON CAMILLA *
CARLSSON RONNIE *
CARPELAN NANCY **
CARPELAN PATRIK **
CARPELAN ROLF ***
CLÉMENT RENÉ **
CRONSTRÖM CHRISTOFER **
DAHLSTRÖM TOM **
DANIELSSON GÖRAN ***
DEGERLUND GREGER **
DEGERLUND LEIF **
DEGERLUND STEFAN *

EHRSTEN EVA *
EKBERG TAGE **
EKHOLM BIRGIT **
EKLUND CHRISTER ***
EKLUND GUN **
EKLUND GUNNAR ***

V

V

ALLÉN SUSANN **

ALTNER MARKUS **

BRUNCRONA-DRUGGE CHARLOTTA *

DEGERLUND STEFAN **

EKLUND HENRIK **
ELGH ROLF ***
ELMGREN HANS **
ELORANTA TERO *
ENBERG MIKAEL **
ENBERG TOR **

V

V

MEDLEMMAR
Förändringar i medlemsregistret, som t.ex. adressförändring eller önskemål om
utträde ur klubben meddelas till skattmästaren. Se under styrelse. Styrelsen
försöker så bra som möjligt hålla medlemsregistret uppdaterat, men utan hjälp
från medlemmarna är det omöjligt. OBS, OBS. För att snabbt få ut information
har styrelsen beslutat uppgöra register över medlemmarnas e-postadresser.
Registret kommer att användas endast för klubbens ärenden, således inte ges ut
för kommersiellt bruk. Skicka din e-postadress till skattmästaren, se under
styrelsen, sid. 5. Vi tackar för samarbetet.
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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 *** HM
FORSMAN BÖRJE **
FORSMAN HENRIK *
FRIMAN PER-OLOF *
GRÖNBERG BJÖRN **
GRÖNHOLM REGINA *
GRÖNQVIST JAN-OLAV ***
GRÖNROOS GUIDO *
GRÖNROOS RALPH **
HAMMAR THOMAS ***
HARJULA ERIK **
HELENIUS LARS-ERIK *
HEMANUS GÖRAN **
HENRIKSSON ANDERS **
HENRIKSSON MARTIN *
HILDEEN RENI ***
HINDRÉN ANDREAS *
HJORT CHARLES **
HOLM CARL-MIKAEL *
HOLM CARL-OLOF **
HOLM PATRIK **
HOLMBERG BO-ERIK **
HOLMSTRÖM CARITA **
HOLMSTRÖM CARITA K E **
HOLMSTRÖM DANIEL **
HOLMSTRÖM GITTE **
HOLMSTRÖM HÅKAN *

HOLMSTRÖM JAN **
HOLMSTRÖM JONAS *
HOLMSTRÖM JONNY **
HOLMSTRÖM LEIF *
HOLMSTRÖM MAGNUS **
HOLMSTRÖM TOMMY **
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 *** HM
KAIPAINEN EERO *
KARME TOM **
KERMORGANT MIKAEL **
KESKIKYLÄ ANTERO ***
KIHLSTRÖM MARIA *
KIVELÄ JAN-PETER *
KOPRA MIKAEL **
KRÖGER KNUT **
KÄLLBERG GUY ***
LAAKSO KRISTER *
LAGERSTRÖM CHRISTER **
LAINE KALLE *
LAINE SARA *
LANDÉN FREDRIK **
LANDÉN MIKAEL **
LEINO JOUKO ***
LEVÄLAHTI KARI **
LINDBERG TOR-BJÖRN **
LINDBLAD CARL-GUSTAV ***
LINDBLAD KIM **
LINDBLAD STIG *
LINDBLOM ANNIKA ***
LINDBOM MIKAEL ***
LINDGREN GUSTAF **

V
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LINDGREN JOHAN *
LINDGREN MIKAELA *
LINDH DENISE **
LINDHOLM KENNETH *
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 *
MARTIN NICKLAS *
MATTILA JUKKA **
MECKLIN HANS **
NEVALAINEN SAMI ***
NISKALA JERRY *
NORDIN MARKUS **
NYBERG HENRIK *
NYBERG RUNE **
NYHOLM STIG *
NYHOLM ULF **
NYLUND LARS-ERIK ***
NYLUND MAGNUS ***
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM MONICA **
NYSTRÖM RALF **
OHTONEN TIMO M
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 **
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 ***

V

V

V
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TIHVERÄINEN KALEVI **
TUOMELA KARI **
TÖRNROOS TOM ***
UGGELDAHL BJARNE **
VAARIMO MARLENE ***
VAARIMO PENTTI ***
VASANKARI JOUNI ***
VIRRANVUO ANETTE *
VUORIO TAISTO ***
WALLÉN MÅNS **
WALLENIUS STEFAN ***
WALLS TOMAS ***
WASS TAGE *
WECKSTRÖM HENRIK **
WENBERG DANI *
WENDELIN VILHELM **
WENNERSTRÖM ERIK
WESTERHOLM BO ERIK **
WESTERLUND KAJ *
WESTERLUND KERSTIN *
WESTERLUND KIM *
WESTMAN JUHANI **
WIGREN MAGNUS *
WIGREN TOM *
WIKSTRÖM ANDERS *
WIKSTRÖM ERIK **
WIKSTRÖM GÖRAN **
WIKSTRÖM HANS **
WIKSTRÖM JÖRGEN **
WIKSTRÖM NIKLAS **

WIKSTRÖM THOMAS ***
WIKSTRÖM YVONNE **
WILLBERG BENGT **
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 *

= SJÖKAPTENER 5
M = MILITÄRUTBILDNING 1
*** = HÖGSJÖSKEPPARE 57
** = KUSTSKEPPARE 119
* = SKÄRGÅRDSSKEPPARE 100
-----------------------------------------------------------

Sammanlagt 282

HM = HEDERSMEDLEM 2

V

V

V = BROTTSJÖSKEPPARE 4

NYA KUSTSKEPPARE
Allén Susann
Lindh Denise
Rehnström Linus
Selin Johan
Stolpe Andreas
Holmström Jonny

NYA HÖGSJÖSKEPPARE
Källberg Guy

NYA SKEPPARE 2018
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