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STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETSÅRET 1.11.2016 – 31.10.2017

Kommodoren har ordet
Det gångna verksamhetsåret kommer att vara mitt sista i Brändö Seglares styrelse. Efter fem år som
kommodor och ytterligare fyra som styrelseledamot känns det bra att nu ge rodret över till nya krafter. Det
har varit både roligt och utmanande att få jobba inom styrelsen och utveckla BS verksamhet. Mera ingående
om mina tankar om BS får du läsa i årsboken som utkommer i april-maj.
Vår juniorverksamhet, som startade på nytt under Christian Borenius tid som kommodor, har vuxit och
förädlats till en av de aktivaste juniorverksamheterna i Finland. Brändö Seglare utnämndes under Segling
och Båtsport-förbundets höstgala till Årets juniorförening och vår huvudtränare Sam McKenzie till Årets
juniortränare. Dessa utmärkelser är välförtjänta och återspeglar det långsiktiga arbete som utförs inom BS.
Vi hade också möjlighet att presentera hur vi jobbar med juniorerna under förbundets juniorseminarium
som ordnades i samband med höstgalan och höstmötet.
Sälen och dess infrastruktur kräver kontinuerligt arbete och tillsyn. I år har vi fått de nya begagnade
pontonbryggorna installerade. Vår 29er-akademi har nu fått en fungerande bas för sin verksamhet och
samlar samtliga 29er-team från huvudstadsregionen till BS för att träna. Samtidigt har utrymme på fasta
piren frigjorts. Renoveringen av Punchstugan har slutförts med undantag av armaturer. Insynsstaketet intill
köksingången har förnyats med ribbor i stället för den fasta brädväggen som bl.a. väckte livlig diskussion
under årsmötet i januari. Förövrigt har vi fått höra av andra klubbars medlemmar att ”Skiglis” hör till de
snyggaste och trivsammaste båtklubbarna i huvudstadsregionen.
På klubben ordnades flera klubbkvällar med olika teman under säsongen. Medlemmarna deltog aktivt i
programmet. Vi fick bl.a. lyssna på levande musik i maj med Riina Ammesmäki från Voice of Finland. I juni
hade vi en kväll med temat gamla goda tider med Lare Granberg & Heffe Ericsson vid spakarna. Efter
semesterpausen fick vi pröva på SUP-paddling i samband med Surf & Turf-middagen. Under grisfesten
(sponsorerad av Peter Westerholm och Pajuniemi Oy) underhöll BS House Band oss med sina rockiga toner.
Det ordnades flera öppna regattor under säsongen, bl.a. FM i Laser 4.7, Laser Radial och E-jolle. I den finska
Seglingsligan seglade BS-laget (Mattias Lindfors, Asta Salo, Niclas Borenius och Jonathan Barck)
utomordentlig till en 4:e placering totalt bland 12 lag vilket betyder att BS kvalat in i den europeiska ligan
nästa år! För övrigt tävlade klubbens kappseglare aktivt i klasserna Optimist, Zoom8, 29er, 606, 6mR, Drake,
Folkbåt och Off Shore. Härom närmare i Kappseglingsverksamheten.
Jag vill tacka våra största donatorer Brändö hembygdsfond och Stiftelsen Tre Smeder för deras värdefulla
och långvariga stöd BS till fromma. Jag vill samtidigt tacka alla dem som jobbat inom styrelsen med mig
under alla år. Jag vill även tacka den mångåriga hamnvakten Harry Michelsson och alla de frivilliga som
deltagit aktivt i klubbens verksamhet och bidragit till allas vårt välbefinnande.
Avslutningsvis vill jag påminna er om årsmötet den 29 januari och hoppas att möjligast många medlemmar
kommer och påverkar hur Brändö Seglare skall utvecklas de kommande åren.
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Medlemsstatistik
Föreningens medlemmar fördelar sig enligt följande:

Seniormedlemmar
Juniormedlemmar*
Totalt

2017
520
210
730

2016
533
206
739

2015
552
191
743

2014
546
199
745

2013
549
196
745

2012
557
165
722

2011
540
159
699

* Inkl. yngre seniorer

Fördelningen i medlemskategorierna är följande: ständig medlem (16), årsmedlem (504), yngre senior (54)
och junior (156).
Brändö Seglare välkomnar följande nya medlemmar:
Juniormedlemmar (25): William Ax, Eero Erkinheimo, Vivi Hänninen, Janus-Andrei Joenpolvi, JoskaPetja Joenpolvi, Sabina Kuronen, Amelie Mannerberg, Peppi Mecklin, Roald Padden, Jaakko Peisa,
Jonas Riekki, Evita Rokka, Louna Rouhiainen, Emil Ruosteenoja, Kasper Ruosteenoja, Viggo
Schroderus, Emmy Svanljung, Kilian Taskinen, Lucas Tepponen, August Tierala, Alex Vehviläinen,
Walter Wahlroos, Hugo Widemark, Leonard Zakowski och Eva Åkerfeldt.
Yngre seniormedlemmar (2): Samuel H.R. McKenzie och Ekku Salmensaari.
Seniormedlemmar (8): Bruno Jonasson, Tuomas A Liewendahl, Kim Lindroos, Jukka Rannila, Esa
Ruosteenoja, Jarkko Sipilä, Tani Simberg och Rabbe-Holger Wrede.
Under året har sammanlagt 36 medlemmar skrivits ut ur föreningen.
Till styrelsens kännedom har kommit att Carl-Erik Estlander, Gunnel Estlander, Gunnel Gahmberg, Lars
Hägg, Göran Palmgren, Anne-Marie Simberg, Jarl Sjölund, Erik Wahlberg samt Johan Zilliacus har avlidit.

Klubbmöten
Årsmötet hölls den 31 januari 2017 i klubbrestaurangen på Sälen. Tom Ek återvaldes till kommodor.
Kommodoren redogjorde kort för aktiviteterna under verksamhetsåret och tackade föreningens
medlemmar för visat intresse för föreningens verksamhet och aktivt deltagande i verksamheten. Till
vicekommodor återvaldes Jussi Mankki. Till nya styrelsemedlemmar valdes Lauri Lundström (tävlingschef),
Peter Westerholm (klubbmästare), Karsten Potrykus (skattmästare) och Gunnevi Salo (sekreterare).
Årsmötet valde Nicolas Berner och Johan Borgström till verksamhetsgranskare. Leif Sundman valdes till
verksamhetsgranskarens suppleant.
Vårmötet hölls den 26 april 2017 på Sälen i samband med flagghissningen. Till valnämnden återvaldes
Christian Borenius (sammankallare), Johanna Häggblom och Andrea Söderholm.
Mötet valde Lauri Lundström till ny vicekommodor i stället för Jussi Mankki, som på egen begäran avgått
från BS styrelse och från vicekommodorsposten.
Styrelsens sammansättning var sålunda följande: Tom Ek (kommodor), Lauri Lundström (tävlingschef,
vicekommodor), Ben Mellin (juniorchef), Johan Hjelt (hamnkapten), Karsten Potrykus (skattmästare), Peter
Westerholm (klubbmästare) och Gunnevi Salo (sekreterare).
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt till nio (9) protokollförda möten.
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Seglingsverksamheten
Under 2017 arrangerade BS tre stora regattor där juniorerna inledde med Opti-klassens NM, EM och VMkvalseglingar den 20–21 maj, i augusti ProSailor Classic med 41 båtar och i slutet av sommaren BS Dinghy
Ranking med 77 båtar (FM -kappsegling i E-jolle, Laser Radial och Laser 4.7).
ProSailor Classic-regattan seglades den 27–28 augusti på Kronbergsfjärden i bra vindar och solsken. Totalt
41 båtar deltog i den fina regattan där 6mR med 12 båtar var den största klassen. Alla båtarna rymdes väl i
BS hamn med hjälp av klubbens RIB-båtar och stämningen under luncherna på lördag och söndag var
trevlig.

BS säkerhetsteam skötte utmärkt en man överbord -manöver och transporterade snabbt en
erfaren gast till Star-båten. Bästa BS:are var Christian Borenius som tog silver i Drake-klassen, team
Lina som tog brons i Folkbåtklassen och BS-sexan Jolanda som seglade fint och kom in på femte plats.
Resultat i sammandrag:
6 mR
Star
Drake
Folkbåt
5m
5,5 m

1) Sara af Hangö/ Henrik Tennström
1) Vamos/ Jesper Sundman
1) Margaret/ Peter von Koskull
1) Filur/ Roope Heikkilä
1) Röde Orm/Putti Tillikka
1) Scatoulitsa 4/ Matti Muoniovaara

BS Dinghy Ranking seglades den 8–9 september med ett rekordantal båtar (77 båtar, största klasserna var Ejolle med 31 båtar och Laser Radial med 33 båtar). Kappseglingsarrangemangen var mera krävande än
tidigare på grund av att klasserna Laser Radial, Laser 4.7 och E-jolle seglade med FM-status. Därför
behövdes flera behöriga domare och en utomstående tävlingschef att komplettera BS egna funktionärer.
Alla arrangemang förlöpte utmärkt, även om vädret var krävande under de tre tävlingsdagarna. BS Race
Office-teamet var snabbt och effektivt och alla deltagare var nöjda med resultatservicen. Många BS juniorer
hade möjlighet att testa sina seglingskunskaper och tävla mot erfarna OS-seglare med bra resultat. i klassen
Laser Radial fick BS Mattias Lindfors silver och Robin Berner kom på 8:e plats. Också Jacob von Koskull och
Ellen Sahlström seglade väl.
Resultat i sammandrag:
E-jolle (FM -guld)
Laser Radial (FM-guld)
Laser 4.7 (FM-guld)
Laser Standard

1) Valtteri Uusitalo , HSK
1) Tuula Tenkanen, ESF
1) Sofia Tynkkynen, HSS
1) Timo Seppäläinen, HSK

606-serien seglades som vanligt både på för- och sensommaren. Serien vanns av Ben Mellin och Jussi
Mankki.
Karsten Potrykus med båten Vandetta vann H-båtsklassen i Barösund runt-tävlingen som har blivit ett
populärt och trevligt kappseglingsevenemang. Sebastian Häggblom seglade in på 3:e plats i den mindre
klassen med folkbåten Waikiki. Lauri Lundström med X-43:an Xaviar kom på 12:e plats i den öppna klassen.
BS sexan Jolanda placerade sig fint på 9:e plats på 6 mR-klassens rankingtabell 2017.
Helsingfors-Tallinn-veteranen Esa Konsti med s/y Bayonita blev sjätte i Helsingfors-Tallinn Business LYSklassen i augusti.
I den finska Seglingsligan seglade BS-laget med Mattias Lindfors, Asta Salo, Niclas Borenius och Jonathan
Barck tufft till en 4:e placering, vilket betyder att BS-laget nu kvalat in i den europeiska ligan som seglas i
Petersburg nästa sommar.
Årsmöte 29.1.2018
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Juniorverksamheten
Säsongen var igen framgångsrik på alla fronter.
Nytt för i år var 29er-akademin. Efter säsongen 2016 hade vi många optimistjolleseglare som funderade på
att lägga av helt eller byta klass och juniornämnden funderade på alternativ för att hålla barnen kvar inom
sporten och på BS. Juniornämnden presenterade ett förslag till styrelsen och fick grönt ljus förutsatt att vi
lyckades finansiera projektet med externa medel. Vi presenterade vår idé för Brändö Hembygdsfond och för
fonden Tre Smeder, vilka lovade backa upp oss.
Under vintern införskaffade föreningen 4 stycken begagnade 29er-jollar, en ny rib samt 120 meter flytande
pontonbrygga, som auktionerades ut av Esbo stad. Bryggan släpades via havet till Brändö och när den väl
var inne i hamnbassängen, stympades den i flera kortare stycken och monterades ihop igen, varpå två
jolleslipar, en mot väster och en mot norr, installerades. Efter att den tvättats med trycktvätt och oljats, såg
den helt ny ut!
Den flytande pontonen betyder att BS kan erbjuda nya bojplatser i hamnen för motor- och segelbåtar, utan
att den orsakar några större problem för de motorbåtar som ligger förtöjda vid A-pontonens östra sida.
Pontonen utnyttjades flitigt, inte bara av 29er-seglarna men också av Dart-katamaran- och Zoomseglarna.
På detta sätt lyckades vi minska på trycket på den fasta piren. Med nuvarande utvecklingstakt blir det väl
snart trångt i hamnen igen...
Vårens nybörjarkurs (april–juni) i 29er hade 7 deltagare. Lite senare hakade några mer erfarna 29er-seglare
från andra klubbar på, och som mest under säsongen hade vi 11 stycken 29er-jollar närvarande under en
träningssession. Detta torde vara en av de största 29er-träningsgrupperna i världen!
Ryktet spred sig snabbt, och höstens nybörjarkurs (augusti-oktober) överbokades, så vi lyckades förhandla
med HSS om att få hyra en av deras 29er-jollar så att alla som ville skulle rymmas med. Båda
nybörjarkurserna hade ca 50 träningssessioner på vattnet.
Under säsongen deltog ca 30 unga i våra 29er-träningar på BS och vi hade deltagare från BS, MP, BSS, HSS,
HSK, ESF och NJK på träningarna ledda av Sam McKenzie, Markus Ihamuotila, Tom Saunders (Nya Zeeland)
och Andrew McKenzie (Nya Zeeland).
Seglingsträningarna för optijuniorena började den 1 april. Övrigt kan man konstatera att flera juniorer har
deltagit i träningarna och träningsaktiviteten har varit högre än någonsin. Optikappseglingsgruppen var
mycket aktiv, och juniorer från andra klubbar (SaVK, MP, HTPS, BSS, NJK) valde igen BS som träningsplats.
Som mest hade vi 42 juniorer och 7 tränare ute på Kronikan under en veckoträning!
Zoomgruppen var också aktiv. Röda och svarta gruppen samt Zoomseglarna tränade igen tillsammans med
juniorer från MP för sjätte året i rad. Samarbetet med andra klubbar vars juniorer tränade på BS fungerade
också bra och kommer att fortsätta.
Den 20–21 maj ordnade vi den traditionsenliga Zhik-regattan för optimister där juniorerna kvalade om
landslagsplatserna. Samtidigt ordnade Marjaniemen Purjehtijat (MP) en optimistregatta på BS för
kadettseglare. Första dagen i optikvalet II var en utmaning för banläggare och funktionärer. Vindarna vred
och svängde och gjorde nästan piruetter. Endast en delsegling kunde genomföras. Men, den andra dagen
bjöd på ett perfekt tävlingsväder för de 97 ivriga deltagarna, och det var också ett önskeväder för
arrangörerna. Inalles fyra delseglingar seglades.
Tack till alla tränare, föräldrar, arrangörer och övriga BS medlemmar som kom ner till Sälen för att hjälpa till
eller annars bara titta på händelsen samt till Tom Liemola och Jan Feodoroff som lånade sina fina båtar till
arrangörerna.
Totalt 12 juniorer var med om kvalet (2 deltävlingar) och placerade sig enligt följande: Sebastian Feodoroff
(3), Ebbe Heinilä (4), Una Heinilä (10), Anton Niemi (16), Aapo Roininen (26), Anna Partti (33), Senja Heikkilä
Dias (39), Iida Vauhkonen (44), Siiri Danielsson (66), Olav Hamel (67), Sissi Seppälä (78) och Ella Riekki (87).
Årsmöte 29.1.2018
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Ebbe Heinilä och Sebastian Feodoroff kvalade således till opti-VM i Thailand (slutplac. 14:e resp. 53:e i
bronsfleeten) och Una Heinilä opti-EM i Bulgarien (slutplac. 21:e i silverfleeten).
NM seglades i Pärnu, Estland. Anton Niemi var bästa finländare bland pojkarna, 11:e. Aku Koivistoinen blev
25:e och Aapo Roininen 50:e (101 delt.). I klassen för flickor placerade sig Anna Partti på en 15:e plats och
Siiri Danielsson blev 70:e (80 delt.).
De två första veckorna i juni ordnade vi två nybörjarläger för totalt 21 barn. Vi ordnade också flera dagsläger
för skolelever från Eliaskoulu i Eira. Responsen var positiv och vi kommer att fortsätta med dessa kurser
också nästa år. Det var roligt att se att många barn fortsätter med segling på BS efter nybörjarlägren och
skolkurserna.
Tyvärr blev det ingen eftisverksamhet eller läger på Furuskär 2017, men vi hoppas att det blir snart av igen.
Optimistjolleförbundet ordnade på BS ett träningsläger för lagsegling den 19–21 juni för VM- EM- och NMseglarna samt ett träningsläger för EM-laget den 22–25 juli tillsammans med Nya Zeelands lag.
Under säsongen indelades juniorerna traditionsenligt i fyra olika nivågrupper; gröna (nybörjare), blåa (lite
längre hunna), röda (de som börjat kappsegla) och den svarta tävlingsgruppen. Varje grupp har haft sin egen
ansvarstränare och eget tränings- och tävlingsprogram.
Sam McKenzie från Nya Zeeland fungerade som chefstränare och coachade svarta optigruppen tillsammans
med Jacob von Koskull, Sabina von Koskull och Jocke Svinhufvud samt 29er-seglarna tillsammans med
Sinem Kurtbay, Christoffer Silén och Markus Ihamuotila. Röda optigruppen tränades främst av Ekku
Salmensaari och Tuomo Kaljunen, och gröna och blåa gruppen av bl.a. av Taneli Immonen, Ellen Sahlström,
Joska Joenpolvi, Lotta Virtanen och Salla Päiväniemi. Zoomseglarna tränades under säsongen av David
Sebastian Casado. Roligt att se att våra egna juniorer fortsatt att ta en stor och aktiv roll som tränare på BS!
I serieseglingen deltog 28 optimistseglare, av vilka 17 från BS. De övriga representerade SaVK, MP, BSS, NJK
och HTPS. Sebastian Feodoroff vann klassen för äldre och Ida Laiho var bäst i klassen för de yngre.
I opti-FM på EPS blev Ebbe Heinilä fjärde, brons i äldre klassen, och Una Heinilä femte, silver i klassen under
13 år. De övrigas placeringar i guldfleeten: Sebastian Feodoroff (6), Anton Niemi (26), Anna Partti (30) och
Aapo Roininen (33). Olav Hamel (10) och Ella Riekki (31) i silverfleeten. Totalt 102 seglare deltog.
Våra optijuniorers placeringar i den nationella rankingserien: Ebbe Heinilä (3), Una Heinilä (5, bästa flicka,
näst bästa i klassen under 13 år och ”årets förbättrare”), Sebastian Feodoroff (6), Anton Niemi (16), Aapo
Roininen (21), Ella Riekki (59), Anna Partti (74), Olav Hamel (76), Senja Heikkilä Dias (79), Siiri Danielsson
(85), Aku Koivistoinen (86), Ida Laiho (91), Sara Poijärvi (107), Iida Vauhkonen (111), Sissi Seppälä (122) och
Astrid Hamel (131). Totalt 136 deltagare i rankingserien.
Våra optijuniorers placeringar i den nationella kadettserien (alla åldersgrupper): Oskar Kovalainen (2), Louna
Rouhiainen (8), Sara Poijärvi (10), Ida Laiho (16), Astrid Hamel (32).
BS placerade sig på en fjärde plats i lag-FM i optimistjolle på ESF den 9–10 september. Laget bestod av Olav
Hamel, Aapo Roininen samt Ebbe och Una Heinilä. Av de 13 lag som ställde upp vann HSK.
Edvard Bremer blev andra i Zoom-FM och slutade på en tredje plats i rankingserien och 8:e i VM i Råå i
Sverige (66 deltagare). Sissi Seppälä slutade på 25:e plats i rankingserien och 18:e plats i VM (47 deltagare),
och Iida Vauhkonen slutade på 46:e plats i rankingserien och 25:e plats i VM.
Edi vann dessutom Zoomförbundets kämparpris 2017!
Robin Berner seglade sin tredje 29er-säsong, nu med nya rorsmannen Ville Korhonen (LPS) som tidigare
tränat aktivt i optiklassen på BS. I början av säsongen tränade pojkarna i NJK:s 29er-träningsgrupp, men
flyttade snabbt till BS.
Robin och Ville deltog aktivt i 29er Eurocup-regattor i Europa, bl.a. i Polen, Tyskland och i Frankrike. Efter en
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fin sjätte plats i EM i Frankrike valdes duon att representera Finland i 29er-klassen i World Sailing ungdomsVM i Sanya, i Kina. Där slutade teamet på en utmärkt femte placering (tot. 30 delt.)! Nooa Laukkanen
slutade på en 24:e plats i Laser Radial-klassen (tot. 51 delt.) i samma tävling.
Zoom- och optiseglarna och flera 29er-team kappseglade utomlands, bl.a. i Tallinn i Spinaker-regattan, och i
Stockholm i KSSS´ Olympiska-regattan.
Mattias Lindfors samt våra juniorer Robin Berner, Nooa Laukkanen, Jacob von Koskull, Ellen Sahlström och
Markus Ihamuotila ställde upp i Baltic Dinghy-regattan på BS i september i Laser Radial -klassen med
placeringarna 2:a, 8:e, 17:e, 21:e, 27:e respektive 29:e (totalt 33 anmälda).
BS ordnade klassmästerskap för 29ers den 14–15 oktober. Hela 15 båtlag deltog i tävlingen som vanns av
Robin och Ville. De övrigas placeringar: Edvard Bremer (BS) / Victor Silén (NJK) (4), Lotta Virtanen (BS) /Ellen
Sahlström (BS) (5), Jacob von Koskull (BS) / Henkka Vaalavuo (HSK) (7), Anna Partti (BS) /Jaakko Haataja (MP)
(13), Sissi Seppälä (BS) / Siiri Danielsson (BS) (14).
I september, för tredje året i rad, ordnade BS tillsammans med HSS och Båtförbundet, skolmästerskap i
segling för högstadieskolor på HSS.
Under säsongen fick man också segla med Tim Hamels Dart-15 katamaraner och det nya fartvidundret
uppskattades av alla som provade! Nybörjarkursen som vi ordnade för barn och vuxna väckte stort intresse
och vi kommer att fortsätta med kurserna. Hoppas vi har en Dart-fleet på startlinjen under serieseglingarna
nästa år!
Glädjande många seglande juniorer med föräldrar ställde igen upp på flagghalningen med därpå följande
prisutdelning och middag.
Seglingsträningarna för de längre hunna optiseglarna tog slut den 30 oktober då den traditionella
”pannlampaseglingen” seglades i totalt mörker. Zoomseglarna seglade ända in i december.
Alla fem ribbar och 29er-trailern användes flitigt under säsongen.
Det långsiktiga arbete vi gjort de senaste åren har burit frukt och noterats också utanför BS.
På Båtförbundets förbundsdag den 19 januari tilldelades BS Junior pris i tre kategorier:
Årets juniorförening: BS
Årets juniortränare: Sam McKenzie (BS)
Årets team: Robin Berner (BS) / Ville Korhonen (LPS), 29er
Efter seglingssäsongens slut i Finland åkte tre 29er-team till Gardasjön i Italien. Som bäst håller opti- och
29er-seglarna på att planera logistiken för vinterns och vårens träningsläger och tävlingar ute i Europa. 29erseglarna skall segla i Cavalaire-sur-Mer i Frankrike under påsken, medan optiseglarna skall segla i Palamos i
Spanien i februari och i Garda i Italien i mars–april innan säsongen i Finland börjar igen nästa vår.
Juniornämnden vill åter igen tacka alla juniorer, föräldrar, andra frivilliga och alla andra som understött
juniorverksamheten 2017.
Vi vill igen också tacka alla motiverade tränare och handledare, från BS och från övriga klubbar, vilka
möjliggjort kvalitativ träning och garanterat hög mysfaktor på BS. Utan deras insats skulle inte BS vara en så
verksam klubb som vi är för tillfället. Tränarnas insats är mycket viktig och uppskattas högt, och styrelsen
och juniornämnden kommer att fortsätta understöda tränarna. BS vill vara en ansvarsfull förening som
gärna anställer unga tränare och vill ge dem en bra början på deras arbetsliv.
Tack också till Veho för lånet av en Mercedes Benz-dragbil.
Vårt speciella tack går till Brändö hembygdsfond och till Tre Smeder för deras fortsatta stöd och för tron på
juniorverksamheten.
Årsmöte 29.1.2018
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Utdelade vandringspris och pokaler
Vid årsmötet den 31 januari 2017 utdelades följande vandringspris:
Vandringspokal 1
Miroupokalen

Christian Borenius
Anton Niemi

Vid flagghalningen den 10 oktober 2017 utdelades följande pokaler:
Margeritapokalen
Nyblinpokalen
Ingmar Nylunds vandringspokal
Stora startkanonen
Juniorpokal 1 (optipokalen, äldre)
Juniorpokal 2 (optipokalen, yngre)
Ben Schnitts juniorpokal
Muggen
606 Cup
B-finalpokalen
Zoom-pokalen
MVP pokalen

Sebastian Feodoroff
Ben Mellin
Sara Poijärvi
Una Heinilä
Sebastian Feodoroff
Ida Laiho
Hilda Huttunen
Una Heinilä
Ben Mellin, Jussi Mankki
Ellen Sahlström, Lotta Virtanen
Ellen Sahlström, Lotta Virtanen
Robin Berner

Utdelade förtjänstmärken och utmärkelsetecken
Suvi Huttunen och Ellen Sahlström tilldelades utmärkelsetecken för deras utmärkta insatser i föreningen.

Klubbmästeriet och krogverksamheten
Klubbmästeriets viktigaste uppgift är att få medlemmarna att trivas på Sälen. År 2017 arrangerades sex
evenemang.
Den 17 maj ordnades ett informationstillfälle för nya medlemmar. I programmet ingick kommodorens
presentation av klubbens verksamhet med middag efteråt.
Den 2 juni, var det dags för Schools Out, ett lyckat fredagsevenemang med levande musik. Stämningen var
hög och publiken uppmuntrade till flera extranummer, som solisten gärna ställde upp med.
Nästa evenemang ordnades den 14 juni: Old Timers, Heffe Ericsson och Lare Granberg, presenterade
minnesbilder av segelbåtar och livet på Skiglis. Med stor inlevelse berättade herrarna om händelser på
klubben från 50-talet till dags dato. Vissa kommentarer beskrev också mer allmänt Brändös sociala liv.
Kvällen avslutades med middag. Ca 30 personer deltog.
Efter sommarpausen återkom Klubbmästeriet med en kväll som hade Surf & Turf med SUP-paddling som
tema, den 16 augusti. Det var Suvi Huttunen som än en gång ordnade en fin afton. Med Beach Boys musik i
bakgrunden fick klubbens medlemmar prova på SUP-bräden, vi hade fått låna fyra sådana. Som proffsig
instruktör fungerade Hugo Huttunen. Även de yngsta medlemmarna fick prova på SUP-paddling.
Deltagarantalet var ca 70 personer. Restaurangen hade panerat en Surf & Turf meny, med läckerheter från
haven kombinerat med kött. Antalet deltagare var visserligen större än restaurangen räknat med, men till
slut fick alla sin mat.
Den 13 september samlades medlemmarna andra året i följd till en grisfest med klubbens eget House Band.
In bars en helrökt gris på ca 80 kg. Grisen hade donerats av en BS-medlem. Till grisen serverades olika
Årsmöte 29.1.2018
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sallader. BS House Band spelade ända tills den sista medlemmen gick hem. En lyckad tillställning som ca 70
medlemmar deltog i.
Den 10 oktober avslutades säsongen med Flagghalning, vilket inbegrep traditionell flagghalning med
utdelning av vissa förtjänstmärken och pokaler samt middag. Ca 30 medlemmar deltog.
Tyvärr var vädret inte det bästa under säsongen 2017, vilket bidrog till att restaurangen hade det relativt
jobbigt ekonomiskt, men klarade trots allt säsongen torrskodd. För nästa säsong har vi tillsammans med
restaurangen planerat en del förändringar i både meny och i själva verksamheten. Till det återkommer vi
under våren.

Klubbholmen och byggnaderna
Sälen och dess infrastruktur kräver kontinuerligt arbete och tillsyn. I år har vi fått de nya begagnade
pontonbryggorna installerade och 29er-akademin har fått en fungerande bas för sin verksamhet. Samtidigt
har utrymme på fasta piren frigjorts.
Renoveringen av Punchstugan har nu slutförts, med undantag av armaturer. Insynsstaketet intill
köksingången har förnyats med ribbor i stället för den fasta brädväggen som bl.a. väckte livlig diskussion
under årsmötet i januari. Andra klubbars medlemmar har kommenterat att Brändö Seglare hör till de
snyggaste och trivsammaste båtklubbarna i huvudstadsregionen.
Furuskär är fortsatt sparsamt besökt av våra medlemmar. Styrelsen förhandlar som bäst ett nytt arrende
med ägaren. Målet är att göra ett fortlöpande kontrakt med max några års uppsägningstid. Inom kort måste
ett beslut göras huruvida BS kan fortsätta arrendet om besöken blir så fåtaliga.

Klubbhamnen
Under sommarsäsongen 2017 har projektet med en ny jolleponton kunnat slutföras. I ändan på den östra
pontonen anlades en pontonbrygga på ca 320 m2. Pontonen är sammanställd av 120 m betongbrygga som
kapats till längder av 16 m som skruvats ihop till en platta. Beroende på jolle får 20-30 jollar plats. Därtill
kommer angöringsplatser runt pontonen. 29er-jollarna var snabba att ta pontonen i användning, men
också andra båtar har utnyttjat den nya möjligheten. Pontonen har genast under den första säsongen visat
sig vara ett välkommet tillskott för förutsättningarna att erbjuda goda förhållanden för jolleseglingen på
Brändö Seglare.
Betongbryggorna införskaffades från Esbo stad genom ett anbudsförfarande. Bryggorna var begagnade,
men efter ett arbetsdrygt montage är jollepontonen i det närmaste en ny anläggning. Finansieringen möjliggjordes av donationsmedel från Stiftelsen Tre Smeder och Brändö Hembygdsfond.
I övrigt har bryggorna och hamnen inte undergått några större förändringar eller reparationer. Styrelsen
har undersökt och kartlagt möjligheterna att förbättra övervakningen och säkerheten i hamnen. Med relativt överkomliga investeringar kan åtminstone den förebyggande säkerheten på Sälen åtgärdas. I brist på
budgeterade medel för ändamålet har man dessvärre inte ännu under den gångna säsongen kunnat åtgärda saken. Samtidigt har man dragit slutsatsen att det i det närmaste är omöjligt att helt förhindra illdåd
på hamnområdet. Med ett undantag när besparades klubben i alla fall från illdåd under säsongen.
Fortsättningsvis har det visat sig vara svårt att få alla innehavare av hamnplats att delta i dejoureringen av
hamnområdet under veckosluten. Styrelsen har sett sig tvungen att debitera innehavare av hamnplats för
utebliven dejour i enlighet med villkoren för beviljad hamnplats.
Efterfrågan och utbud på hamnplatser har varit i god balans. Cirkulationen av hamnplatser har varit liten.
Den löpande övervakningen och skötseln av hamnen har fortsättningsvis skötts av Harry Michelsson till
allas belåtenhet.
Årsmöte 29.1.2018
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Lösningarna för logistiken av bilburen trailertrafik låter ännu vänta på sig. Särskilt vid regattor är trafiken till
och från Sälen ett problem. Det förefaller klart att lösningen inte står att finna på Granfeltsvägen utan snarare vid kajen mellan Casino och Wihuri.

Kronbergsfjärdens broprojekt
Helsingfors förvaltningsdomstol har i sitt beslut per den 22 december 2017 avslagit Brändö Seglares besvär
gällande brobygget. Enligt advokaten som sköter ärendet för BS och för brändöborna var avslaget dock
välmotiverat och att det är osannolikt att en överklagan skulle leda till önskat utfall. Däremot ansåg
advokaten att det kunde vara möjligt att förhandla med staden om specialvillkor om vi besluter att lämna
ärendet därhän. Villkoren kunde vara avlägsnandet av Fyrprickargrundet, byggandet av en hamn söder om
bron för att få plats för de båtar som inte ryms under bron samt ett krav på att det fasta brolocket skulle
åtgärdas av staden.
I skrivande stund väntar vi ännu på brändöbornas åsikt i saken och kan hoppeligen informera närmare på
årsmötet.

Informationsärenden
Under det gångna året har föreningens medlemmar informerats om verksamheten via BS webbplats
www.brandoseglare.fi och genom nyhetsbrev som skickats via e-post. Nyhetsbreven, i år åtta till antalet,
finns samlade på webbplatsen. BS webbplats är föreningens primära informationskanal, men också sociala
medier anlitas för flexibilitet och synlighet.
Föreningen använder förbundet Segling och Båtsport i Finlands medlemsregister, Skjulet/Suuli.
Medlemmarna kan uppdatera sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress)
genom att logga in med sitt medlemsnummer. Kompetenser från förbundets utbildningar registreras i
medlemsregistret.
Medlemsavgifterna för 2017 gick ut som pappersfaktura via medlemsregistret Skjulet/Suuli. Trots flera
betalningspåminnelser har många medlemmar tyvärr inte betalat medlemsavgiften.
Årsboken på 86 sidor sammanställdes av Johanna Häggblom och kom ut till flagghissningen 2017. För
annonsförsäljningen svarade Heffe Ericsson. Redaktörskapet kräver ett digert arbete och vi tackar Johanna
för ett gott arbete och Heffe för en god annonsförsäljning.

Medlemmarnas aktiviteter i övriga seglingsorganisationer
Tom Ek fungerar som verksamhetsledare för Segling och Båtsport i Finland r.f. Chris Winter har varit
viceordförande i Finlands Drakförbunds styrelse.
Jan Feodoroff har fungerat som ordförande för i SBF:s barn- och ungdomskommittén och Ben Mellin
fungerat som medlem i kommittén.
Victoria Mankki är styrelsemedlem i 606-förbundet. Mattias Lindfors är styrelsemedlem i Laserförbundet.
Kristian Heinilä har invalts i Optimistförbundets styrelse.

Ekonomi
Räkenskapsperioden 2017 kännetecknas av de stora investeringar Brändö Seglare gjort för klubbens
juniorverksamhet. En ny jolleponton installerades på våren i ändan av en av klubbens bryggor och fyra
stycken jollar av modell 29er införskaffades. Vidare har en ny RIB inköpts för att stöda klubbens junior- och
Årsmöte 29.1.2018
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kappseglingsverksamhet. Dessa investeringar skulle naturligtvis inte ha varit möjliga utan de understöd
klubben erhållit från stiftelsen Brändö Hembygdsfond och stiftelsen Tre Smeder.
Under säsongen 2017 har investeringar också gjorts för renoveringen av klubbens Race Office
(Punchstugan). Renoveringen överskred sin budget, vilket betyder att klubbens ekonomi behövde anpassas
till en ny situation med avvikelse från budgeten för räkenskapsperioden. En av dessa anpassningsåtgärder
var att Brändö Seglare inte detta verksamhetsår kunde amortera på sitt lån enligt amorteringsplanen.
Till räkenskapsperiodens slut har Brändö Seglare dock klarat sig med en liten summa pengar i kassan för att
klara av de löpande kostnaderna mellan seglingssäsongerna.

Helsingfors den 10 januari 2018

Tom Ek

Johan Hjelt

Årsmöte 29.1.2018
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RESULTATRÄKNING FÖR 2017 MED BUDGETFÖRSLAG FÖR 2018
Brändö Seglare r.f.
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Hamnavgifter
Kappsegl.arr
Junioravgifter
Kappseglingsarrangemang, juniorer
Besiktningsavgifter
Understöd
Årsboken
Hyresintäkter
Diverse intäkter
Totalt intäkter
KOSTNADER
Hamnvakt, lön
Löneomkostnader
Arrende Furuskär
Arrende Sälen
Hamnhyra, staden
Driftskostnr.båtar
Hyra BOC
Reparation, byggnader
Hamnkostnader
Driftskostnader Sälen
Försäkringar
Admin.kostnader
Bankkostnader
Telefon & Data
Utomstående tjänster
El kostnader
Vatten
Årsboken
Förbundsavgifter
Kappseglingsverksamhet
Kanslihyra
Juniorverksamhet
Junior, löner
Junior, Löneomkostnader
Besiktningsverksamhet
Understöd juniorkappseglare
Klubbmästeri
Furuskär, underhåll
Diverse utgifter
Restaurangens kostn.
Totalt kostnader
RÖRELSERESULTAT
Avskrivningar
Ränteintäkter
Dividender
Räntekostnader
Byggnadsfond
RESULTAT

Årsmöte 29.1.2018

RESULTAT 2017 BUDGET 2017

RESULTAT 2016 BUDGET 2018

48 305,00
45 820,00
8 560,00
76 759,43
5 860,00
3 750,00
71 503,46
6 000,00
16 545,09
10 042,62
293 145,60

50 000,00
50 000,00
7 000,00
61 000,00
6 000,00
4 000,00
36 000,00
5 000,00
20 000,00
1 000,00
240 000,00

39 050,35
44 830,00
4 140,00
42 850,00
6 225,00
3 650,00
71 602,00
5 400,00
22 240,68
810,00
240 798,03

45 000,00
45 000,00
8 000,00
65 000,00
6 000,00
3 500,00
33 000,00
5 000,00
17 000,00
1 000,00
228 500,00

9 764,90
1 972,51
5 500,00
0,00
20 169,44
6 972,51
3 999,00
43 774,42
18 901,54
3 640,71
6 630,66
6 194,96
684,60
1 830,63
548,00
11 639,47
3 685,46
4 913,36
8 277,50
10 608,35
1 448,40
89 386,67
9 049,00
1 623,31
289,00
0,00
1 030,49
4 101,00
5 347,94
0,00
281 983,83
11 161,77
17 784,85
69,39
0,00
1 750,21
0,00
-8 303,90

9 500,00
3 000,00
5 500,00
3 500,00
12 000,00
12 000,00
4 000,00
3 000,00
22 000,00
7 000,00
4 000,00
6 000,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
10 000,00
2 000,00
5 000,00
9 000,00
3 000,00
4 000,00
58 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
7 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
1 000,00
217 000,00
23 000,00
15 000,00
0,00
0,00
3 000,00
5 000,00
0,00

9 502,94
3 222,34
5 500,00
3 305,55
10 671,25
16 279,60
781,20
6 588,93
7 531,26
9 980,59
2 910,11
5 728,82
656,61
1 322,87
1 842,00
10 102,36
1 819,72
5 462,65
9 170,00
1 081,90
3 993,60
46 862,44
9 497,50
855,31
1 171,22
7 124,51
2 440,65
1 378,59
650,70
280,66
187 715,88
53 082,15
15 806,49
15,32
35,20
1 808,84
35 000,00
517,34

10 000,00
3 500,00
5 500,00
4 000,00
14 000,00
12 000,00
0,00
4 000,00
12 000,00
7 000,00
6 500,00
6 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
12 000,00
4 000,00
5 000,00
9 000,00
3 000,00
1 000,00
58 000,00
10 000,00
2 000,00
1 000,00
5 000,00
4 000,00
4 000,00
1 000,00
500,00
207 500,00
21 000,00
18 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
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BALANS PER 31.10.2017
Brändö Seglare r.f.
AKTIVA
Långfristiga tillgångar:
Byggnader
Maskiner
Aktier
Totalt

31.10.2017

31.10.2016

198 032,36
28 600,51
425,00
227 057,87

206 283,71
21 634,01
425,00
228 342,72

0,17
23 316,17
12 862,19
5 588,26
0,00
41 766,79

0,17
14 912,50
7 097,42
36 856,38
0,00
58 866,47

AKTIVA TOTALT

268 824,66

287 209,19

PASSIVA
Eget kapital:
Byggnadsfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Totalt

106 500,00
26 556,07
-8 303,90
124 752,17

106 500,00
26 038,73
517,34
133 056,07

Långfristiga skulder:
Banklån
Totalt

100 000,00
100 000,00

110 000,00
110 000,00

32 524,46
11 548,03
44 072,49

24 878,82
19 274,30
44 153,12

268 824,66

287 209,19

0,00

0,00

Kortfristiga tillgångar:
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktiva resultatregleringar
Banktillgångar
Deponering
Totalt

Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder
Passiva resultatregleringar
Totalt
PASSIVA TOTALT
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VERKSAMHETSPLAN 2018
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Kappsegling
Arrangera tre öppna seglingar (inkl. ett FM)
Arrangera interna serieseglingar
Stora kölbåtar med på torsdagar (Duck
Race)
606 serie
Eskadersegling Furuskär
Motorbåtseskader Furuskär
Organiserad träning, seniorer
Startkanonen
Fortsatt samarbete inom ramen för HSRM

2. Juniorverksamhet
2.1. Vinterprogram
2.2. Fortsatta träningar för olika nivågrupper;
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

utomstående betalda tränare
Läger på Furuskär + läger på BS
Fortsatt utvecklande av samarbetet med
skolor
Utveckling av samarbetet med andra
klubbar och klassförbund
Introduktion av nya båtar efter optiåldern:
29er, Laser, Zoom8, E-jolle
BS juniorer med i kappseglingar på alla
nivåer

3. Hamnen
3.1. Förvaring av lättbåtarna på piren eller nya

pontonerna

Årsmöte 29.1.2018

4. Byggnader
4.1. Förnyande av fläkten i köket
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Utbildning
Deltagare på kappseglingsarrangörskurs
Deltagare på besiktningskurs.
Deltagare på juniorledarkurs
Domarutbildning

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Klubbmästeri
Årsmöte
Klubbaftnar med olika teman
Grillfest, Furuskär?
Vinterträffar (Jullunch på Sälen)
Aktivera klubbmedlemmarna att besöka
holmen och restauranten

7. Furuskär
7.1. Aktivera klubbmedlemmarna att besöka

holmen
7.2. Förberedelser för eventuellt juniorläger
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Övrigt
Göra upp miljöplan
Årsbok
Samarbete med Brändö (idrotts) gymnasium
8.4. Fortsatt samarbete inom ramen för
Helvene
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PRELIMINÄRT PROGRAM 2018
Januari
måndag

29.1

Årsmöte, Handelsgillet

torsdag
lördag-söndag

26.4
28-29.4

Flagghissning och vårmöte
29er kval 1

tisdag
torsdag
tisdag
onsdag
torsdag
söndag
tisdag
onsdag
torsdag
lördag-söndag
tisdag
torsdag
tisdag
torsdag

1.5
3.5
8.5
9.5
10.5 (helg)
13.5
15.5
16.5
17.5
19-20.5
22.5
24.5
29.5
31.5

Sillfrukost
Torsdagssegling
606-cup (seriesegling)
Startkanon och klubbafton
Torsdagssegling
Morsdagslunch
606-cup
Klubbafton inkl. informations-tillfälle för nya medlemmar
Torsdagssegling
Optikval 2
606-cup
Torsdagssegling
606-cup
Torsdagssegling

tisdag
onsdag
torsdag
tisdag
onsdag
torsdag
tisdag

5.6
6.6
7.6
12.6
13.6
14.6
19.6

606-cup
Klubbafton
Torsdagssegling
606-cup
Klubbafton
Torsdagssegling & Duck Race1
606-cup

April

Maj

Juni

Juli
Sommarpaus
Augusti
onsdag
torsdag
tisdag
onsdag
torsdag
tisdag
torsdag
lördag-söndag
tisdag
torsdag

7.8
9.8
14.8
15.8
16.8
21.8
23.8
25-26.8
28.8
30.8

606-cup
Torsdagssegling
606-cup
Klubbafton
Torsdagssegling
606-cup
Torsdagssegling
BS Classic Regatta 2018
606-cup
Torsdagssegling

lördag
tisdag
torsdag
lördag-söndag
tisdag
onsdag
torsdag
tisdag
torsdag

1.9
4.9
6.9
8-9.9
11.9
12.9
13.9
18.9
21.9

Distanskappsegling, Furuskär
606-cup
Torsdagssegling & Duck Race 2
BS Dinghy Ranking
606-cup
Klubbafton
Torsdagssegling
606-cup
Torsdagssegling

tisdag
lördag

9.10
8.12

Flagghalning
Jullunch

September

Oktober
December

Årsmöte 29.1.2018
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FÖRSLAG TILL MEDLEMS- OCH ÖVRIGA AVGIFTER 2018
2018
85
25

2017
85
25

2016
75
25

25

25

20

350

350

350

Nya piren
Ponton A och B
Lilla Bryggan
Slipplats
Slipplats, optimist-jollar

900
680
300
100
80

900
680
300
100
80

850
630
250
90
70

Registrerings- och
besiktningsavgift

50

50

50

Medlemsavgift, senior
Medlemsavgift, yngre senior
(från 19 till 25 år)
Medlemsavgift, junior
Inskrivningsavgift
(gäller familjens första medlem, ej juniorer)
Hamn-/båtavgifter:
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VALNÄMNDENS SKRIVELSE
Brändö Seglare r.f.
November 2017
Allmänt
Valnämnden tackar styrelse och funktionärer för goda insatser under det gångna året.
Valnämnden efterlyser en uppdatering av klubbens långsiktsstrategi, antingen så att styrelsen själv
definierar en sådan, eller så att en utomstående arbetsgrupp tillsätts för att uppgöra en
långsiktsplan.
Brändö Seglare är enligt sina stadgar en svenskspråkig förening vilket vi finner skäl att påminna om.
Styrelsen har ett ansvar för att funktionärer, övriga medlemmar samt restauranten och dess gäster är
medvetna om saken. Det går att agera så att svenska är det som hörs på Sälen fastän vi välkomnar
medlemmar med andra språk som modersmål liksom juniorsamarbetet med andra klubbar m.m. aktiviteter
där språkpragmatism å andra sidan nog är att rekommendera.
Nedan kommenterar valnämnden utvalda delar av verksamheten. Valnämndens förslag till styrelse och
funktionärer finns i en separat uppställning.
Kappsegling
Valnämnden hänvisar här till förra årets skrivelse.
Den traditionella interna kappseglingsverksamheten ämnad för alla medlemmar i alla ålders- och andra
kategorier kunde aktiveras, kanske delvis med nya grepp.
Vikten av att BS fortsätter med att regelbundet arrangera öppna kappseglingar av hög klass bör igen
framhållas. Kompetens, entusiasm och god klubbanda är här nyckelord.
Det är glädjande att notera BS framgångar i den nya nationella seglingsligan. En fortsatt satsning är att
rekommendera.
Juniorverksamheten
Juniorverksamheten har fortsättningsvis varit imponerande aktiv och högklassig. Sålunda fick BS mottaga
utmärkelsen “Årets juniorklubb i Finland”!
Det nya 29er akademi konceptet har inneburit ett ytterligare lyft. BS 29er seglare och tränare har fått
utmärkelser av seglarförbundet.
Valnämnden poängterar ånyo vikten av samarbete med de svenska skolorna på Brändö och Degerö.
Observera att Brändö Gymnasium nyligen beviljats höjd status som idrottsgymnasium.
Hamnen
Den nya pontonen för 29ers och andra jollar har visat sig vara en mycket lyckad investering. Pontonen gör
hamnen mångsidigare vilket märktes t.ex. under ProSailor-regattan.
Det finns behov av ytterligare förbättringar av hamn och bryggor under de närmaste åren. Dessa borde
preciseras med kostnadskalkyler och tidtabeller i en övergripande plan såsom föreslagits ovan.
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Restaurangen
Restaurangen är viktig för medlemmarna. Det är i stor utsträckning restaurangen som gör Sälen till ett
umgängescentrum för medlemmarna.
Restaurangen har i vissa avseenden fungerat väl. Det finns dock rum för förbättringar på flere punkter.
Sålunda är det viktigt att medlemmar inte under normala kvällar blir avvisade med hänvisning till att
restaurangen är full. Någon ledig plats borde hållas kvar varvid flexibilitet och serviceanda för det mesta
löser situationen. Medlemmarna har också rätt att förvänta sig att restaurangens öppethållningstider
ungefär följer gammal praxis. Under säsongen var antalet dagar då restaurangen höll stängt rätt många.
Restaurangverksamheten bör också drivas på svenska, se avsnittet ”allmänt” ovan. Med god vilja och genom
att inse också de små åtgärdernas och gesternas betydelse torde denna fråga kunna utformas till allmän
belåtenhet.
Samarbete mellan krögare och kappseglingsarrangörer i samband med regatta-arrangemang är en viktig
fråga där fokus bör ligga på kappseglarnas behov och förväntningar.
Klubbmästeriet
Klubbmästeriets roll är central i samband med restaurangverksamheten, se avsnittet ovan.
Klubbaftnarna har varit populära. Traditionen med klubbkvällar med varierande teman är det skäl att
fortsätta med. Vissa nya grepp under den gångna säsongen har varit lyckade.
Furuskär
Klubbholmen är en pärla på lämpligt avstånd österut från BS. Furuskär kunde dock användas flitigare av
medlemmarna och i samband med av klubben organiserade evenemang.
Det vore viktigt att budgetmedel anslås till att åtgärda åtminstone de mest akuta behoven gällande
reparationer och underhåll på holmen. T.ex. några av bojarna bör förnyas.
Kommunikation med medlemmarna
Valnämnden upplever att kommunikationen och informationsgången har förbättrats.
Fortsättningsvis finns det dock rum för förbättringar, och vi upprepar förra årets skrivelse där vi framhöll att
styrelse och informationskommitté med relativt små medel ytterligare kunde förbättra både information
och interaktivitet.
En god förhandsplanering vad gäller arbetsfördelning och datum för information (vem skickar ut vad när?)
är till stor hjälp för att nå ut med information i god tid. Den interna kappseglings- och klubbverksamheten
får gärna marknadsföras ännu intensivare.
Övrigt
I dessa tider är det inte lätt finna sponsorer/samarbetspartners. Dock är det fortlöpande en viktig uppgift
för styrelsen att söka nya vägar på denna punkt.
Under årens lopp har behovet av en hel- eller halvtidsanställd verksamhetsledare diskuterats. Valnämnden
tycker fortfarande att denna fråga borde aktualiseras i något skede. En närmare definition av frågan kunde
lämpligen inkluderas i en långsiktsplan, se avsnittet “allmänt” ovan.

Christian Borenius, ordförande
Årsmöte 29.1.2018

Johanna Häggblom

Andrea Söderholm
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Valnämndens förslag till styrelse
och funktionärer för 2018
Styrelsen
Kommodor
Vicek./Tävlingschef
Sekreterare
Klubbmästare
Skattmästare
Hamnkapten
Intendent
Juniorchef
Funktionärer
Bitr intendent
Domare
Seglingsnämnd
Ordförande
Pokalmästare
Långfärd/ distans.

Juniornämnd
Juniorchef

Årsmöte 29.1.2018

Efternamn
Mellin
Lundström
Salo
Westerholm
Potrykus
Feodoroff
Berner
Heinilä
Efternamn
Michelsson
Pettersson
Efternamn
Lundström
Palmberg
Palmberg
Borgström
Borenius
Fagerstedt
Garoff
Huttunen
Hjelt
Häggblom
Häggblom
Knudsen
Kuhlefelt
Lindfors
Lindfors
Lindfors
Lindholm
Mankki
Mankki
Nybergh
Nybergh
Ojantakanen
Pettersson
Potrykus
Salo
Salvesen
Sundman
Söderholm
von Troil
Åkerfeldt
Efternamn
Heinilä
Berner
Danielsson
Feodoroff
Helvelahti
Häyrynen
Sahlström
Salmensaari

Förnamn
Ben
Lauri
Gunnevi
Peter
Karsten
Jan
Nicolas
Kristian
Förnamn
Harry
Malin
Förnamn
Lauri
Rudy
Rudy
Malin
Niclas
Fredrik
Gunilla
Suvi
Johan
Johanna
Sebastian
Thomas
Jasper
Carl-Johan
Mattias
Niclas
Erika
Jussi
Victoria
Anna
Johan
Risto
Malin
Kristofer
Asta
Maren
Martin
Andrea
Charlotta
Adam
Förnamn
Kristian
Nicolas
Petter
Jan
Laura
Jukka
Ellen
Ekku

Telefon
046-8100000
050-555 2864
040-5166446
040-8267199
040-5050412
040-7348318
0500- 501511
0400-505060
Telefon
040-5121750
040-5897941
Telefon
050-555 2864
0400-805159
0400-805159
040-5249916
040-4120589
040-7333866
040-5565714
050-5217137
0400-715170
040-5284344
050-5878030
0400-426330
040-7720669
040-5006098
040-0650556
040-0660556
045-73424899
045-1137010
0400-909 904
09- 787 861
040-5625565
0400-3300300
040-5897941
040-7633102
044-5536868
050-5247305
050-3241515
040-5208767
050-5890678
045-1438245
Telefon
0400-505060
0500- 501511
0400-260810
040-7348318
050-5635626
050-5577970
044-0960157
040-5066899

E-post
benmellin@outlook.com
lauri.lundstrom@contendo.fi
gunnevisalo@hotmail.com
peter.westerholm@pajuniemi.fi
karsten.potrykus@gmail.com
jan.feodoroff@fenton.fi
nicolas.berner@berner.fi
kristian.heinila@gmail.com
E-post
harry.michelsson@outlook.com
malin.pettersson@pp.inet.fi
E-post
lauri.lundstrom@contendo.fi
rudy.palmberg@gmail.com
rudy.palmberg@gmail.com
malin.borgstrom@gmail.com
niclas.borenius@hotmail.com
fredrik.fagerstedt@gmail.com
gunilla.garoff@pp.inet.fi
suvi.huttunen@welho.com
johan.hjelt@gmail.com
johanna.haggblom@live.fi
sebbehaggblom@gmail.com
thomas.knudsen@norcap.fi
jasper.kuhlefelt@dittmar.fi
carl-johan.lindfors@cgi.com
mattias.lindfors@gmail.com
niclas.j.lindfors@gmail.com
emslindholm@gmail.com
jussi.mankki@live.fi
victoria.mankki@live.fi
anna.d.nybergh@gmail.com
johan.nybergh@gmail.com
risto.ojantakanen@ojantakanenlaw.fi
malin.pettersson@pp.inet.fi
kristofer.potrykus@gmail.com
asta.salo@gmail.com
maren.salvesen@oikeus.fi
martin@sundman.fi
a.m.soderholm@gmail.com
charlotta.vontroil@iki.fi
adamakerfeldt@live.se
E-post
kristian.heinila@gmail.com
nicolas.berner@berner.fi
pettersdanielsson@gmail.com
jan.feodoroff@fenton.fi
laura.helvelahti@24.fi
jukka.hayrynen@tekes.fi
ellen.j.sahlstrom@gmail.com
esalmensaari@gmail.com

2 år
2 år
2 år
2 år
3 år
3 år
3 år
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Registrering och
besiktning
Ordförande

Efternamn
Michelsson
Blomqvist
Karlsson
Lång
Rönnberg
Saurio
Furuskär
Efternamn
Intendent
Lintu
Michelsson
Palmberg
Palmgren
Klubbmästeri
Efternamn
Klubbmästare
Westerholm
Mankki
Huttunen
Vakant
Vakant
Informationskommittén Efternamn
Ordförande
Fagerstedt
Webmaster
Blomqvist
Årsbok/annonser
Ericsson
Garoff
Årsbok/Innehåll
Häggblom
Pettersson
Salo
Söderholm
Revisorer
Efternamn
Ordinarie
Kullberg
Ordinarie
Borgström
Suppleant
Sundman
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Förnamn
Harry
Timo
Per-Erik
Alexander
Niklas
Uti
Förnamn
Yrjö
Harry
Rudy
Pyret
Förnamn
Peter
Victoria
Suvi

Telefon
040-5121750
050-388 9721
044-7555756
045-6393515
050-4408630
040-5244322
Telefon
040-500 9526
040-5121750
0400-805159
040-5381909
Telefon
040-8267199
0400-909 904
050-5217137

E-post
harry.michelsson@outlook.com
timoakeblomqvist@gmail.com
pererik.karlsson@pateknik.fi
ale@sailors.fi
niklas.ronnberg@kolumbus.fi
uti.saurio@pp.inet.fi
E-post
yrjo.lintu@locomail.com
harry.michelsson@outlook.fi
rudy.palmberg@gmail.com
pyret.palmgren@gmail.com
E-post
peter.westerholm@pajuniemi.fi
victoria.mankki@live.fi
suvi.huttunen@welho.com

Förnamn
Fredrik
Timo
Henry Clay
Gunilla
Johanna
Malin
Gunnevi
Andrea
Förnamn
Henrik
Johan
Leif

Telefon
040-7333866
050-388 9721
0500-433580
040-5565714
040-5284344
040-5897941
040-5166446
040-5208767
Telefon
0400-408496
050-66372
040-7041786

E-post
fredrik.fagerstedt@gmail.com
timoakeblomqvist@gmail.com
hefworks@gmail.com
gunilla.garoff@pp.inet.fi
johanna.haggblom@live.fi
malin.pettersson@pp.inet.fi
gunnevisalo@hotmail.com
a.m.soderholm@gmail.com
E-post
kullbergfam@hotmail.com
borgstromjohan@gmail.com
sundmanleif@gmail.com
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UTMÄRKELSETECKEN, LÅNGFÄRDSRAPPORTER OCH POKALER
Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler. Ansökan om utmärkelsetecken med meritlista,
långfärdsrapporter och uppgifter gällande kappseglingsprestationer för pokalerna skall tillsändas Lauri
Lundström, Silversundsvägen 23 B, 00570 Helsingfors eller per e-post lauri.lundstrom@contendo.fi. Ansökan bör
vara honom tillhanda senast 22.1.2018.

Seglingsnämnden avser utdela följande pokaler enligt kriterierna nedan:
Bröderna Heiniläs vandringspokal
Vandringspokal I
Förarnas Bägare
Gast-cupen
Kauhus kanna
Bröderna Palmbergs pokal
Maraboupokalen
Nefertitistopet
Affes pokal
Miroupokalen
Halvan

För medalj i OS, VM, EM eller NM
För kappsegling i såväl interna som öppna seglingar i Finland och
utomlands
Framgångsrikaste båtförare i öppna kappseglingar i Finland
Framgångsrikaste gast i öppna kappseglingar i Finland
Befälhavare som fått de flesta målskotten i öppna kappseglingar
För längsta långfärd
En exceptionell seglingsbragd
Bästa havskappseglare
Anmärkningsvärd prestation för att utveckla segelsporten
Juniormedlem som nått bästa resultat i FM
Seglare som med liten marginal missat prestigefylld medalj eller
pokal

Detaljerade beskrivningar över pokalstadgarna finns i pokalhandboken på BS hemsida, www.brandoseglare.fi.
Ansökningar görs på bifogade blankett och den bör innehålla noggranna detaljer om långfärderna, respektive
kappseglingarna (även interna) såsom datum, plats, tid, distans, antalet deltagare, placering, kappseglingens
namn och arrangör.
OBS! Den som har årsmötespokaler hos sig ombeds returnera dem till Lauri Lundström senast 20.1.2018.
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ANSÖKAN
UTMÄRKELSETECKEN
Kappsegling
___
___
___

POKALER
/

Mästarklass
I klass
II klass

Långfärd

___ Bröderna Heiniläs vandringspokal
___ Vandringspokal I
___ Förarnas bägare
___ Gast-cupen
___ Kauhus Kanna
___ Bröderna Palmbergs pokal
___ Nefertitistopet
___ Maraboupokalen
___ Affes pokal
___ Miroupokalen
___ Halvan

___
___
___

Till ansökan om utmärkelsetecken för långfärdssegling bör
beskrivning över långfärder eller utdrag ur loggbok biläggas.

Kappsegling/
Regatta

Arrangör

Båtens namn

_________________________

Besättning

_________________________

Underskrift

_________________________

Årsmöte 29.1.2018

Datum

Plats

Banans längd

Antal
deltagare

Placering

Skeppare/ägare _________________________

Datum

_________________________
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