Pärmbilden: Sundharu fyr
Position:

59° 47,4'N
23° 33,2'E

Fyrens höjd över havet:
Fyrens höjd över mark:
Fyrens byggnadsmaterial:

30m
26m
armerad betong

Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då den tändes för första
gången den 20 november 1922. Fyren ersatte en gammal fyr på Jussarö,
vilket har lett till att även Sundharu fyr ofta kallas för Jussarö fyr.
Till en början drevs fyren på gas, vilket ibland förorsakade problem, då
man inte kunde utföra nödvändig service på grund av stormar. År 1984
ersattes därför gasen av vindkraft.
Fyren grundrenoverades och målades 1998.

Kommodoren har ordet
Nu är vi redan en bit in på år 2004 och mycket snart är våren här. Och på våren följer
sommaren och med sommaren båtlivet. Bara några månader till. Och känns det inte
så "bara", tänk på att de här månaderna ger möjlighet till planeringar och drömmar.
Om iordningställandet, om färder som skall göras och rutter som ska tas. Om sköna
varma sommardagar och behagliga svala kvällar, om vågskvalp och förliga vindar.
Vad det sen blev, är en annan sak. Inte drömmer vi om krångel vid sjösättningen, om
motorfel eller övernattningar ombord med allt genomblött och tusen oinbjudna
blodtörstiga matgäster (läs: mygg.) Egentligen är just de här månaderna den bästa
tiden, då allt ligger oförstört framför en och stressen inte pinar på. Passa på att njuta
av dem - planera och dröm.
Det har skett en del förändringar inom klubben. Vi har en ny kommodor, en ny
vicekommodor, en ny kassör och två nya styrelsemedlemmar. Vi har en ny bokförare
utom styrelsen, Mona Walls. Vi har också en ny försäljningspunkt för vimplar och
märken. Marinboden var hyggliga och övertog verksamheten då Ek-Ta ska upphöra.
Jag vill här tacka Barbro Nordström för det mångåriga samarbetet. Samtidigt vill jag
också tacka förra bokföraren Arja Auermaa för ett välgjort arbete för klubben. Och
sedan ett enormt tack till förre kommodoren Sven-Olof Nyström som under många,
många år ärofullt svingat ordförandeklubban. Han har dessutom dragit ,och drar ännu,
skärgårds-och kustskepparkurserna i MbI's regi och vi är många som lärt oss navigera
tack vare honom.
Trots förändringarna på personsidan, försöker vi hålla samma kurs vad gäller
verksamheten. Ur kurs är vi med tävlingarna. Efter många år av dag-och natttävlingar
där endast ett fåtal båtlag deltagit, så håller vi nu en paus och hoppas att intresset skall
öka någongång i framtiden igen. För en lyckad verksamhet behövs också deltagare.
Jag önskar alla en god fortsättning på året och en navigationslyckad båtsäsong.

Anteckna i Din kalender
måndag 15 mars

Sista inlämningsdag för tävlingarna i Enslinjen.

fredag

26 mars

Vårmöte kl. 19.00.

lördag

3 april
maj/juni

fredag

23

april

Ett seminarium med digert innehåll som tangerar båtliv.
Sommarträff med Borgå Navigationsklubb.
Kustskeppar tentamen.

onsdag 18 augusti

Knopafton.

fredag

Årsmöte

29 oktober

Närmare innehåll meddelas i tidningen Västra Nyland. Du kan också ringa någon
styrelsemedlem för mera info.

TRETTON ÅR SOM KOMMODOR I ENK
Ser man tretton år tillbaks i tiden, den dag då jag blev vald till Ekenäs
navigationsklubbs kommodor, känns det som om det var för några få år sedan, men
jämför man tidsperioden med en människas arbetsföra tid, så får man sej en
tankeställare, då man räknar att tretton år endast ryms tre och en halv gång i en fyrtiofem års period, vilken väl kan anses som den mest aktiva tid en människa har till sitt
förfogande.
Ser man i stort på mina år som kommodor i föreningen, så blir känslan utan tvivel att
perioden varit mycket positiv. Den har gett inte minst kunskaper i navigation, utan
också många goda stunder då vi träffats till våra möten inom styrelsen, så också till
utflykter tillsammans med ett större antal medlemmar.
Personligen känner jag att jag fått en hel massa goda vänner inom föreningen, och jag
hoppas verkligen att den vänskapen skall bestå för evigt.
Då jag tog över föreningen 1991,så var det en väl inarbetad förening jag fick i "present" av Frej Falck, den förra kommodoren. Jag har nån gång suttit och filosoferat vad
skillnaden mellan oss som kommodorer varit, för skillnader är det ju mellan alla oss
människor. Min bedömning, den jag står för, nån annan kan ju tycka något helt annat,
är att Frej var den person som mera entusiastiskt gick in för uppgiften att leda
föreningen mot framtiden. Jag för min del känner att jag engagerat mej på ett ytligare
sätt, detta skall dock icke tydas så att mina känslor för föreningen varit svala, eller
ännu värre, obefintliga.
Ovan har jag jämfört två av föreningens kommodorer, vilket kan vara rätt vanskligt.
Också inom mej själv har funnits delade känslor, ibland har man känt sej stolt, och
ibland helt misslyckad.
Det som gett mej mycket är kontakten med de personer som under årens lopp suttit i
föreningens styrelse, kanske beroende på att cirkulationen av personer i styrelsen
under åren varit ganska liten, man har lärt känna de personer man närmast arbetat med
rätt väl, för att inte säga mycket bra.
Ofta har vi haft olika åsikter, men det har jag aldrig uppfattat som nånting negativt
inom styrelsen, utan tvärtom som ett mycket positivt ,och som en intressant uppgift att
försöka sammanjämka åsikterna till ett bra beslut. Vad jag kan komma ihåg är det
mycket sällan, kanske ett par gånger under min tid, som vi varit tvungna att sträcka
upp handen för att lägga rösten på det ena eller andra förslaget. Likaså har jag
uppskattat det att styrelsemedlemmar som av någon orsak inte haft möjlighet att delta
i ett styrelsemöte - hänt mycket sällan - alltid meddelat om sin frånvaro. Det kallar jag
som man säger "att bry sej".
Om jag ännu håller mej till styrelsemöten och närmare bestämt var de hålls. I en
förening som vår med endast sex styrelsemedlemmar har jag alltid föredragit att hålla
dem "hemma" hos någon styrelsemedlem. Då jag upplevt det som mera trivsamt att
mötas i hemmamiljö vid en kopp kaffe, te med hembakat. Speciellt kommer jag ihåg
de möten vi haft hos "skepparen" Kivelä eller hos Guy i härlig skärgårdsmiljö en
vacker sommardag. Jag tänkte glömma de fina bakverk som vi fått smaka av under
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åren, det är inte få det, men vem har gjort dem, jag vet, stort tack till er. En annan
sak jag kommer att tänka på är de mångtaliga utflykter vi gjort tillsammans med
föreningsmedlemmar under årens lopp, vi har besökt tullstationer,
sjöbevakningsstationer, roll-on fartyg, Obbnäs och så vidare. Dessa utflykter har gett
mej en mycket positiv känsla, dels för att det varit trevligt att besöka dessa platser, dels
för att uppslutningen kring dessa i allmänhet varit stor. En gång jag speciellt kommer
ihåg var när vi besökte Jussarö gruva under ledning av Göran Wikström. "Skepparen"
Kivelä stod vid en grind och räknade antalet deltagare, i luften fanns något av att nu
skall vi göra nytt rekord vad gäller antalet deltagare, och visst tror jag att det blev
rekord, han slutade vid siffran fyrtioen. Det är sånt som värmer. En av många saker
jag funderat över den sista tiden är hur man i föreningens verksamhet på ett riktigt
och rätt sätt kunde integrera elektronisk navigation. I dag lever vi i en tid då fler
och fler fritidsbåtägare har skaffat sej eller har i tanken att skaffa sej elektroniska
hjälpmedel för navigation såsom GPS, elektroniska sjökort och dylikt. Denna del
borde kanske få en större del utrymme i vår förenings verksamhet. Jag tror också att
så kommer att hända, då vi vid senaste årsmöte valde in flere personer av det man
kallar den "yngre generationen", som har detta med elektronik i sina gener.
Jag är uppriktigt glad att så många unga personer ställde upp för val vid senaste
årsmöte. Vid flera tillfällen har min tanke varit att ge platsen åt yngre förmågor,
genom att till styrelsen få personer som kunde överta kommodorskapet, men det har
visat sej att dessa personer ofta också är aktiva på andra håll, vilket förhindrat dem att
åta sej denna uppgift. Då vi kommit till årsmöte har alltid tonerna av återval ljudit,
vilket för mej personligen i bland varit positivt, i bland negativt. Negativt så till vida
att de unga som skall föra föreningen vidare inte blivit invalda. För fyra år sen
bestämde jag att nu måste vi få en förändring till stånd, och beslöt då att jag sitter
med till och med att föreningens femtio års jubileum är överstökat, sen skall nya
vindar börja blåsa. Med facit i hand kan vi se att det lyckades, i dag har vi en bra
och delvis föryngrad styrelse, de äldre i styrelsen svarar för kontinuiteten, vilket enligt
mitt förmenande är en bra sak. Alltför stora förändringar alltför snabbt brukar inte
alltid leda till bästa resultat.
Nånting som inte direkt hänger ihop med kommodorskapet men som ändå i många år,
man kan säga traditionellt hör ihop med föreningen är att föreningen ställer upp med
lärare i navigation till medborgarinstitutet.
För mej har dessa navigationskurser gett många fina stunder, och ger det fortfarande.
De första kurserna höll jag säsongen 1988-89,och fortfarande finns det nånting av
mersmak i dem, kanske dels beroende på att det för det mesta har varit mycket positiva
personer som deltagit i kurserna, med vilja att lära sej navigation och "sjövett". Jag
rekommenderar att personer som känner att de skulle ha intresse för att lära ut
navigation kontaktar föreningen för att i framtiden bli "navigationslärare". Det ger
mycket, ja, till och med kunde man kanske säga att man har nytta av det i livet utanför
navigation, man lär sej uppträda framför publik, vilket jag tror kunde vara till nytta för
många. Dessutom får man en extra bonus då eleverna klarar sej bra vid examina.
Under dessa tretton år som jag fungerat som föreningens kommodor har jag som ni
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märker ytterst få negativa saker att peka på, och så är det verkligen, tiden har för mej
varit storartad, inte för att jag varit kommodor, utan för att jag har haft med fina
människor, personligheter att göra.
Jag vill nämna några av de senaste med vilka jag kämpat föreningen till fromma: Tack
Helena, Arja, Tommy, Guy, Sami, Jan-Peter och Börje inte att förglömma, som alltid
ställt upp, senast vid föreningens femtio års jubileum.
Utöver dessa vill jag tacka alla som ställt upp då vi ordnat tävlingar, praktiska och
teoretiska, de som ställt upp vid ordnandet av andra aktiviteter, och sist men inte minst
föreningens medlemmar som gjort att dessa aktiviteter kunnat genomföras.
Jag önskar allt gott och framgång åt den nya kommodoren Helena med sina
styrelsemedlemmar.
Med lättnad och vemod

Sven-Olof Nyström

Inled sommaren med en tur österut!
Redan på ENK:s 50-års jubileum, informerade Borgå Navigationsklubb om,
att de åter ville få fart på Borgå-träffama och därför tänker bjuda alla ENK:are
till fest på Repholmen i månadsskiftet maj/juni. Mera information kommer på
hemsidan och i tidningen Västra Nyland senare.
Senaste gång år 1999, då ENK var inbjuden till Repholmen var det tre båtlag
från Ekenäs som under dagens lopp gjorde fast sina förändor vid Repholmens
brygga. Kvällen bjöd på tävlingar, abborrsoppa och dans, samt annars trevlig
samvaro.
För dem som inte tidigare besökt Repholmen finns det karta och
körbeskrivningar på nästa sida. Om någon saknar båt eller besättning, men
annars gärna skulle åka till Repholmen, kontakta Sami Nevalainen.
(sami.nevalainen@mbnet.fi eller 044-5 745613)

Borgå Navigationsklubb hyr Repholmen av Borgå Landskommun. Där finns två
bryggor och en paviljong, som alltid är öppen under säsongen. Vid bryggorna finns det
gott om vatten (över 2m). Infarten från farleden är fri från stenar (bra att hålla sig mitt
mellan stränderna) och lätt att hitta. Repholmen ligger bra till då man närmar sig Borgå
från väster, och bjuder bra skydd mot alla vindar mellan sydväst och nordost.
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VÅRA NYA STYRELSEMEDLEMMAR
Tomas Walls
När avlade du din första skepparexamen?
1999
Vilken är din nuvarande skeppargrad, och behärskar du de navigeringskunskaper som motsvarar din skolning?
Högsjöskeppare. Hmm... navigering efter stjärnorna går nog lite knaggligt, men annars
klarar jag mej någotsånär.
Vilken är din favorithobby - utöver ENK:s verksamhet?
Jag paddlar kajak, ser efter min 11 åriga dotter och försöker motionsidrotta när det blir
tid över...
Har du någon gång råkat ut för hårt väder eller rent av hamnat i sjönöd?
Ja nog har det ju blåst mer än tillräckligt flera gånger, men hittills har jag hållits
ganska torr.
Har du någon gång varit tvungen att utnyttja dina färdigheter i navigation
under körning i dimma?
Genom lätt dimma har jag nog kört några gånger.men blir dimman för tjock får man
lov att vänta på bättre väder.
Vilka är de längsta färderna du varit med om?
Estlands hamnar Lehtma, Haapsalu, Tallinn och till Borgå.
Fiskar du gärna?
Ja, jag tycker mycket om att fiska - har nog fiskat större delen av mitt liv.
När använde du senast en sextant?
För ungefär 3-4 år sedan, när ENK besökte Hangö en klar höstkväll för att öva ta ut
positioner med hjälp av stjärnorna. Otroligt nog så lyckades vi bra med uppgiften.
Vad vill du säga om ENK:s verksamhet och dess utveckling?
Skepparkurserna fyller en viktig funktion, man borde bara få med fler nya skeppare
i verksamheten. Om man inte använder sina kunskaper faller de lätt i glömska till när
man kanske skulle behöva dom som bäst.
Din åsikt om bruk av alkohol i samband med båtliv?
En öl kan man nog ta, men berusad borde man inte vara i båten.

Arm-Catrin Grünn
Hej!
Jag heter Ann-Catrin Griinn, kallas till vardags för
Kati.
Skepparexamen år 2000.
Skeppargrad skärgårdsskeppare.
Mina hobbyn förutom att vistas på havet är korsord och
sjöräddningsverksamhet. Min båt heter Jetola.
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Vi firade
och festade av klubbens 50 gångna år, 1953 - 2003, den 4:de oktober i fjol på restaurang Sea Front med regi och anförda av klubbens dåvarande kommodor S-O "Påpå"
Nyström. Ca 80 personer, medlemmar och andra inbjudna, hade hörsammat den
skriftliga inbjudan till jubileumsfest och intog sina platser vid de dukade borden efter
välkomstskål och kommodorens hälsning.
Navigationsförbundets ordförande Franz Bachér med fru Ulla, verksamhetsledaren
Carina Kervinen och f.d. verksamhetsledaren Freyvid Stenström hedrade klubben med
sin närvaro liksom också stadsfullmäktiges ordförande Ole Holmström med fru Ulla.
Borgå Navigationsklubb var också väl representerad som bevis på mångåriga kontakter och gott samarbete. Även någon äldre skeppare, bl. a. C-G Wolf f, som var med då
"det begav sig", gav sin lördagskväll åt klubben.
Vid varmrätten, som bestod valbart av kött eller fisk, passade kommodoren på att
tacka sponsorer och donatorer efter det att Ingvar Jönsson med stark stämma dragit oss
med i snapsvisorna vid förrätten.
Undertecknad hade fått äran att hålla festtalet, som i huvudsak kom att innehålla
tankar om klubbens verksamhet och betydelse för skepparutbildningen både lokalt och
regionalt med inslag av egna hågkomster och upplevelser som lärare, tävlande och
medlem på olika poster inom styrelsen.
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Till jubileum hör som ett naturligt inslag uppvaktningar och i inbjudan önskade
klubben att eventuella uppvaktningar skulle riktas som ett ekonomiskt understöd för
Medi-Helis verksamhet och Ole Holmström berättade i sitt korta inlägg att Ekenäs stad
uppvaktat genom en inbetalning liksom ett flertal andra. På kontot inbetalades 325
euro som oavkortat går vidare. Navigationsförbundet uppvaktade genom ordföranden
med en plakett, Segelsällskapet genom sin kommodor med en sextant, som aldrig
avsetts att fungera och Borgåborna med en pokal. Paret Per-Erik Sundström - Ethel
Stephan - Sundström framträdde också som sponsorer vid arrangerandet av
jubileumsfesten.
Klubbens styrelse hade beslutat att kalla Ingvar Jönsson och Frej Falck till hedersmedlemmar för sina insatser i klubbarbetet under de gångna åren. För att definiera hedersmedlemmens ställning i klubben måste en stadgeändring snarast möjligt göras! Som
ett bevis på kommodoren S-O Nyströms betydelsefulla arbete främst som lärare i
navigation men också som framgångsrik ledare för klubben under många år belönades
han med förbundets förtjänsttecken i guld. Förtjänsttecken i silver tilldelades
medlemmarna Rolf Altner, Rolf Carpelan, Sture Fagerström, Börje Linderman, Guy
Sundell och Vilhelm Wendelin. Bronsmärket fick Jan-Peter Kivelä, Sami Nevalainen,
Barbro Nordström, Monica Nyström, Helena Röberg, Harras Rönnberg och Tommy
Öberg.
Gigi och Kajo underhöll festdeltagarna med ett par sånger förrän de som avslutning
på en värdig och trevlig jubileumsfest spelade upp till dans ända tills lördagen blev
söndag.
Erik Wikström

Jag köpte en båt
Jag köpte en båt på hösten och tänkte berätta lite om saker som är viktiga att tänka på
vid båtköp.
För det första måste man klargöra för sig vad båten skall användas till. Vill man åka
fort eller länge, är det resan eller målet som är det viktigaste?
Sen kommer ju förstås den ekonomiska frågan, vad får båten kosta? Vad skall man
välja för drivmedel? Segel eller motor?
Bensin eller diesel?
Jag sökte länge efter en planande beboelig dieselbåt, men tyvärr föll alla lämpliga
alternativ utanför min budget.
Att beakta är ju också förbudet mot användningen av brännolja i motorbåtar som
tyvärr är på kommande.
Efter en hel del funderas beslutade jag mig för en snabb bensindriven motorbåt.
Jag tittade och provåkte ett flertal båtar innan jag hittade en båt som kändes lämplig.
Efter provturen ville jag ju naturligtvis också se båten på land, för att granska
eventuella grundstötningar eller andra skador.
Säljaren lovade sköta upptagandet som sig bör, vilket var ganska lätt eftersom det
fanns trailer till båten.
Följande gång jag åkte till Åbo, där båten fanns, stod den på trailern och väntade.
Dagen innan tog jag en försäkring på båten för ett eventuellt köp. Jag kom överens
med ett lokalt försäkringsbolag att försäkringen gäller om båtköpet blir av.
Jo, båten var helt ok undertill också, så vi skrev köpebrev samma dag. Och när jag
kopplat trailern till bilen, så åkte en lycklig båtägare hemåt.

Saker jag tycker man skall granska när man handlar på en båt:
1. Att registerutdrag och ägarens uppgifter överensstämmer
2. Allmänt helhetsintryck, inredning och teknik
3. Vid provkörningen ljud från motor och drev, köregenskaper och ljudnivån inne
i båten
4. Efter provturen kollade jag naturligtvis färgen på motoroljan samt att inga
läckage syntes till
5. Sedan var det dags för en noggrannare kontroll av inredning samt att inga
sprickor vid laminerade skott fanns

Tomas Walls

Varför båtförsäkring?
Vi vet hur båtpriserna har utvecklats de senaste åren. Tillverkningskostnaderna för nya
båtar stiger år efter år vilket leder till att även använda båtars priser "stiger", eller att
värdeminskningen är liten.
Detta leder till det att man har rätt så betydande summor fast i sin båt. För att
gardera sig mot ekonomisk katastrof vid en eventuell skada på båten kan man teckna
en båtförsäkring.
Jag tänkte här ta upp några tankeställare angående båtens försäkringar. Det dyker
säkert upp en hel del frågor som ni inte får besvarade här, tag då kontakt med ert eget
försäkringsbolag för att klargöra hur de fungerar. Det kan vara rätt så betydande
skillnader i olika försäkringsbolags vilkor och tolkningar.
Det förekommer förenklat två typer av båtförsäkring, Brand och Stöldskadeförsäkring (Delkasko) samt Kaskoförsäkring. Båten skall försäkras till gängse värde!!!
Som namnet säger så täcker brand och stöldskadeförsäkringen, just brand och
stöldskada samt skadegörelse medan kaskoförsäkringen förutom dessa skadetyper
även ersätter plötsliga och oförutsedda utifrånverkande skador. I vardera alternativen
ingår ansvarsförsäkring som ersätter skador du förorsakar någon annan med din båt.
Båtförsäkringsbehovet börjar omedelbart då man blivit ägare eller innehavare till sin
båt, det är viktigt att teckna försäkring genast efter köp. Jag kommer härifrån frammåt
att fokusera mig på kaskoförsäkringen.
Vi vet ju alla att, "mig händer det ju ingen skada då jag vet hur man skall navigera och
jag är väldigt duktig på att hantera båtar". Trots detta har båtverkstäderna fullt upp
under båtsäsongen.
På sjön gäller samma realitet som i trafiken på land, det finns en massa idioter som
inte kan köra och på grund av dessa idioter kanske jag är tvungen att göra en sådan
manöver att min båt råkar ut för en skada! Jag nämnde ovan att försäkringsbehovet
börjar genast vid båtköp, varför? Jo det kan
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hända en skada på båten redan under transporten. Jag tror inte att det känns roligt då
man får hem sin nyinköpta båt med ett hål i sidan då att bocken gett vika under
transporten, och man inte hade tänkt på att teckna en försäkring. Det är väldigt
allmänt att gemene man anser att man inte behöver kasko på en båt som ligger på land.
Helt ok bara man inser att då kan man inte heller söka ersättning om båten brinner
upp under vintern eller om bocken ger vika så att båten faller omkull med ett hål i
sidan som följd. För att inte glömma dagens gissel, båten blir utsatt för
skadegörelse eller stöld. För att undvika problem på grund av missförstånd mellan
kund och försäkringsbolag gäller vår (Veritas) kaskoförsäkring året om, även under
vintern. Tack vare detta arrangemang finns det ingen risk för att försäkringen just vid
skadetillfället inte var ikraft!
Om båten klarat vinteruppläggningen med heder följer då sjösättningen, notera att
denna procedur är belagd med en rätt så stor risk för skada. Varje lyft och förflyttning
av båten medför en förhöjd skaderisk. Har du kasko på båten kan du vara lugn,
försäkringen gäller. Tänk dock efter vad du gör, ligger båten på reparation en solig
månad på grund av slarv vid sjösättning känns det inte roligt trots att försäkringen
ersätter skadan.
Äntligen ligger hon i sjön, vinteruppläggningen avklarad och sjösättningen gick som
smort. Bara att börja båtsäsongen.
Kolla alla genomföringar så att du inte får in vatten. Försäkringen ersätter inte om
båten sjunker pga defekt genomföring!
Kaskoförsäkringen ersätter skador till följd av grundstötning, kollision, storm,
skadegörelse, stöld eller annan oförutsedd utifrån plötsligt verkande händelse. Dock
inte om skadan beror på t.ex konstruktionsfel, is, frysning m.m. eller om båtens
konstruktion eller manskap är sjöodugliga. Här är det skäl att läsa vilkoren som kan
variera försäkringsbolag emellan! Notera att det inte finns någon försäkring som
ersätter allt.
En av de vanligaste skadetyperna är grundstötning. Av denna orsak har båtar med drev
en högre premie än inombordare. Inombordare går i de flesta fall långsammare samt
har en bättre skyddad propeller än utombordare och inutbordare. Ofta klarar man sig
med propellerbyte, men kör man med fart på en sten kan det hända att hela växelhuset
är förstört efter smällen.
Iden med försäkring är, som jag nämnde tidigare, att gardera sig mot ekonomisk
katastrof. Försäkringsbolagen kan inte avgöra var denna gräns går för varje båtägare,
utan denna riskbedömning bör varje båtägare göra själv. Man kan helt lämna sin båt
oförsäkrad och ta hela risken själv, eller ta en delkasko för att minska på sin egen
riskandel. Vill man ha ett fullgott skydd tecknar man en kasko, om man ännu vill ta
en del av risken på sig själv kan självrisken höjas vilket leder till en nedsatt premie.
Försäkringsbolagen utgår från att båten och besättningen är i sådant skick som
myndigheterna och regler förutsätter för att man skall få färdas på vatten. Om det vid
en skada dyker upp fakta om brister i båt, utrustning eller manskap som kan anses
ligga till grund för uppkommen skada, kan försäkringsbolaget vägra ersättning eller
minska ersättningsbeloppet.
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Tänk efter att all säkerhetsutrustning som finns i båten är till för dig, det kan hända
att du är tvungen att klara dig med det du har med dig. Vad gör du om du är ute
på sjön utan släckare och råkar ut för en brand i motorrummet! På sjön bör man
vara "självförsörjande" trots hjälpandan på sjön är bättre än på land så är det
inte sagt att det finns någon hjälpare i närheten då det behövs! Båtägare som är
måna över att ha båten i fullgott skick besiktar sin båt årligen. Då är man säker på
att allting är som det skall vara, risken finns att man inte själv ser de brister ens
egen båt har. En båt som besiktas får dessutom en ansenlig rabatt på premien.
Önskar alla en skadefri vinter. Nu är det tid att uppdatera båtens utrustning och
besättningens kunskaper. Trots snö och slask är sommaren snart här igen.
Thomas Grünn, Veritas skadeförsäkring

Verksamhetsberättelse 1.10.2002 - 30.9.2003.
Stadgeenligt årsmöte hölls fredagen den 25 oktober på restaurang G&H, med
18 närvarande personer.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Kommodor Sven-Olof Nyström, vicekommodor Tommy Öberg, sekreterare Guy Sundell, skattmästare
Helena Röberg, ledamöterna Jan-Peter Kivelä och Sami Nevalainen. Som
bokförare utom styrelsen, har styrelsen vidtalat Arja Auermaa. Styrelsen har
sammanträtt till 9 protokollförda möten.
ENK sammankom till extra allmänt möte onsdagen den 24 september på
restaurang Motell Marine. Ärende: Besluta om hedersmedlemmar.
Medlemsantalet är vid verksamhetsårets slut 325, vilket utgör en minskning
med 21 skeppare. Skeppargraderna är: Högsjöskeppare 66 st, kustskeppare
124 st, skärgårdsskeppare 133 st, sjökapten 2 st.
Navigationskurserna hölls i Medborgarinstitutets regi, med Sven-Olof
Nyström som lärare. I skärgårdsskeppartenten klarade 13 elever tenten och
blev därmed skärgårds-skeppare. I tenten vid vårens kustskepparkurs klarade
sig 3 elever till kustskeppare.
I uttagningstävlingen till FM i sjökortsnavigering deltog 5 skeppare från
ENK.
Tommy Öberg placerade sig på 14 plats och de 20 bästa kallades till final.
Tommy avstod att deltaga i finalen.
Tävlingar. Dagnavigationstävlingen tisdagen den 27 maj samlade 3 båtlag till
start. Banan och tävlingen var gjord av Sami Nevalainen och Börje Linderman.
6. Lea
Jan-Peter Kivelä Karin Bäckman Kati Griinn
7. Venla
Tage Ekberg
Tommy Öberg Ragnar Lindgren
Pamina
S-O Nyström
Avbröt
Styrelsen konstaterade att tävlingsverksamheten hålles igång på kostgjord väg
av ett fåtal båtar och beslöt att inhibera nattnavigationstävlingen.
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Sommarträff fredagen den 8 augusti på Sommarö sommarcafé.
Träffen samlade ca 10st skeppare.
ENK.s medlemstidning Enslinjen utkommit och utskickats till medlemmarna i maj månad. Den nu lite senare utgivningstiden berodde på att den
även innehöll ENK-s 50-års jubileumshistorik på 36 sidor, uppgjord av
Sture Fagerström. Huvudredaktör var Sven-Olof Nyström.
Gungstolsnavigeringstävlingen uppgjordes av Helena Röberg, denna gång
skickade inga skeppare in sina lösningar.
Jan-Peter Kiveläs storkryss i Enslinjen gav 2 inskickade svar och ordleken
3 svar.
ENK uppvaktat:

Sture Fagerström med tavla, 60 år.
Guy Sundell med standar nr 22, 60 år.

ENK-s internet hemsida nu ett faktum.
Den är gjord av Jan-Peter Kivelä och Sami Nevalainen
http://kotisivu.mtv3.fi/ekenasnavigationsklubb/
Lördagen den 4 oktober firade ENK sin 50-års jubileumsfest på Restaurang
Sea Front, med 76 deltagare.
Festtalet hölls av Eric Wikström.
Navigationsförbundet premierade följande skeppare:
Förtjänsttecken i guld: Sven-Olof Nyström
Förtjänsttecken i silver: Rolf Altner, Rolf Carpelan, Sture Fagerström,
Börje Linderman, Vilhelm Wendelin, Guy Sundell.
Förtjänsttecken i brons: Monica Nyström, Helena Röberg, Barbro Nordström,
Jan-Peter Kivelä, Tommy Öberg, Sami Nevalainen,
Harras Rönnberg
ENK kallat till hedersmedlemmar, Ingvar Jönsson och Frej Falck.
ENK tilldelat standar nr 23 till Sven-Olof Nyström.
Styrelsen beslöt att i stället för uppvaktning, öppnas ett bankkonto till förmån
för Medi-Heli, där de som önskar uppvakta kan göra en inbetalning.
Resultat: 340 euro.
Klubbens ekonomiska läge framgår av bokslut och revisionsrapport.
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