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PROGRAM   OHJELMA 2020 
    

Februari / Helmikuu 

8.2.2020 Gruppresa till båtmässan / Yhteismarka venemessuille 

12.2.2020 Klubbkväll: H-båts trimm kväll / Klubi ilta: H-veneen trimmausilta 

 
April / Huhtikuu 

23.4.2020 Flaghissning / Lipunnosto (Tapaus streemattiin Facebookissa / Tillställningen stremades på 
Facebook) 

 
Juni / Kesäkuu 

8 - 12.6.2020 Lasten purjehduskoulu leiri 

  
Augusti / Elokuu 

 8.8.2020 Emsalö Runt / Emäsalon ympäri 

 
September / Syyskuu 

8.9.2020 BSS masterskap / BSS mestaruuskisa  (Kajens Kanna) 

7.9.2019 Sångkväll / Lauluilta Killingholmen 

19.-20.9.2020 Emsalöregattan / Emäsalonregatta  

26.9.2020 Pälsregattan / Turkisregatta 

29.9.2020 Kajens Kanna (sista / (viimeinen) 
 

Oktober / Lokakuu 

11.10.2020 Flaggnedhalning i Kugghamn / Lipun lasku Kugghamnissa 
 

Joulukuu / December 

9.12.2020 Årsmöte / Vuosikokous 
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Årsmöte den 4.12 
Under föreningens årsmöte den 4.12.2019 valdes följande styrelse / Yhdistyksen 4.12.2019 
pidetty vuosikokous valitsi seuraavan hallituksen (kassören och sekreteraren valdes vid första 
styrelsemötet / rahastonhoitajan ja sihteerin valinnat tehtiin ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa): 
 
Kommodor: Johan Graeffe 

Vicekommodor: Mikael Fagerholm 

Ledamöter: Anna Karlsson (Kassör), Tom Järvi (Hamnkapten), Fredrik Bärlund (Kölbåt, 
Sekreterare), Oskari Lumilahti (Juniorchef), Thomas Held 

Suppleanter: Stephan Kneck (Besiktningschef), Jens Hasselblatt (Tävlingsverksamhet) 

Besiktningsmän: Stephan Kneck, besiktningschef 
Hans Björkestam, Fredrik Bärlund, Kaj Kulju, Aarne Ylä-Rotiala, 
Karl-Johan Furustam, Peter Ramm-Schmidt 

 

Prisdomarnämnd: Johan Graeffe, ordförande 
Jens Hasselblatt, Mikael Fagerholm, Maria Furustam 

 

Juniornämnd: Oskari Lumilahti, juniorchef 
Johan Brandt, Kasperi Haapavaara, Heidi Alamiekkoja, Lisa Korte, Karoliina Rajakallio, 
Jouni Mykkänen, Thomas Held, Jens Hasselbaltt 
 

Kölbåtsnämnd: Fredrik Bärlund, ordförande 
Johan Graeffe, Thomas Held, Jens Hasselblatt 
 

Hamnnämnd: Tom Järvi (hamnkapten / intendent för paviljongen) 
Rainer Appelgren, Hasse Björkestam, Tomi Korte 

 
Klubbnämnden: Jens Hasselblatt, Johan Graeffe 
Pokalförvaltare: Thomas Held 
Urklippsboken: Jouni Mykkänen 
Killingholmsnämnd: Rauli Ristola, ordförande, 

Jörgen Bärlund 
 

Informationsansvarig: Jouni Mykkänen 
Verksamhetsgranskare: Christer Helenelund, Ulrica Stråhlmann 
 Lars Sundström, suppleant
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Kommodoren har ordet 
 
Det har varit ett underligt år i år - korona-året. Det första jag fick göra nere i Kugghamn var att klistra upp 
lappar med texten “byggnaden är stängd…”. Vårens information till gick i tonerna “Vi tar inte i hand eller 
kramas, när vi träffas. Men vi hälsar och pratar med varandra på behörigt avstånd.“ Inte så roligt i en 
förening där det är meningen att vi skall trivas och umgås. 
 
I stort sett blev det nog sist och slutligen ett helt bra år trots allt. Vi fick våra båtar i sjön och det seglades 
rätt normalt. Lite mindre kappseglingar ordnades det men i stort så var det inte så farligt - pandemin till 
trots. Vi lärde oss rätt snabbt att leva med pandemin och ute till havs är det rätt tryggt. 
 
Av fina uppdrag man som kommodor kan få är det här ett av de allra bästa. Vi kallade åtta av våra 
medlemmar till hedersmedlemmar. Det nya heders medlemmarna är Nina Johansson, Tage Bergholm, 
Seppo Noro, Harry Thuneberg, Karl-Johan Furustam, Rauli Ristola, Lasse Sundström och Christer 
Helenelund. Ceremonin fick vi flytta fram två gånger på grund av korona pandemin - men till slut hittade vi 
ett fint tillfälle - i samband med flagghalningen. Jag och hela föreningen tackar hedersmedelemmarna ännu 
en gång - ni har gjort en fin insats för föreningen. 
 
På kappseglings banorna hade vi en stor framgång - Reko Suojanen vann FM-guld i DN-isjakt. I övrigt var 
det tunnsått. Bara ett fåtal båtar kappseglade överlag. Jörgen Bärlund med sonen Fredrik på båten Senja 
var de aktivaste - deltog rätt aktivt i DH-kappseglingar (bara två personer ombord). Karl-Johan Furustam 
med Vivace kom på podiet i hemmavatten - totalseger i Emsalö Runt och andra plats i pälsregattan (tredje 
plats totalt) - det är positivt.  
 
Vi ordnade i år igen några kappseglingar. Emsalö Runt hade 23 deltagare - inte så illa. Nytt för i år var att vi 
hade en famlily/cruisingklass med i år. Tanken är att göra tröskeln lägre för deltagandet. Det var 6 
deltagare i den klassen - bra början. Pälsregattan ordnade vi tillsammans med MP i år igen. Pälsregattan 
hade 27 deltagare. 
 
Emsalö Regattan (jolleklasser) arrangerade vi i år igen på Orrbyfjärden. Vi hade 47 jollar ute på banorna - 
tyvärr med bara 2 st BSS jollar. Det var dess mer BSS:re med som arrangörer. Inalles var det 40 personer i 
“personalen” , nästan lika många som det var seglare - så slutresultate blev en rätt stor tillställning. 
 
Juniorverksamheten är fortfarande i en svacka - det var till och med färre juniorer i år än förra året. Som 
tränare hade vi våra egna “gamla” juniorer, Sophia och Julia. Men gruppen de tränade var inte så stor.  
 
Sailing Center har nu varit aktivt i två år. Det har varit en lyckad satsning. Det hela började med att 
föreningen fick en H-båt i donation av Pekka och Niklas Montonen. Det seglades aktivt med den och redan 
följande år köpte föreningen en till H-båt - och då grundades Sailing Center.  
 
Idén är att vi kan ordna seglingskurser och använda H-båtarna i praktikdelen. När kursen är över kan de 
som vill bli medlemmar i Sailing Center och fortsätta segla med H-båtarna. Det har seglats mycket aktivt 
med båtarna och vi kan konstatera att två av Sailing Centers medlemmar nu har köpt egna segelbåtar - det 
är ju ett av målet. Nästan alla fortsätter i verksamheten - det är fin stämning. 
 
Ute på Killingholmen var det aktivt i år igen. Bryggan var full många veckoslut och bastun i flitig 
användning. Samarbetet med Porvoon Kipparit fungerar bra. 
 
Vår hemmahamn, Kugghamn är i bra skick. Nu är bojarna bytta på båda sidorna - och skall vara i skick 10 
år framåt. Också i övrigt är allt rätt bra i Kugghamn. Junior bryggan måste lite ses över under nästa år. I 
stora stugan ser man nog täcken på att den varit i användning, så den skall säkert piffas upp i något skede. 

 
Johan Graeffe 

Kommodor 
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BSS junioritoiminnan vuosikertomus vuodelta 2020 
 

BSS:n junioritoiminta aloitettiin talvella 2020 seuran yhteisellä venemessumatkalla. Talven aikana tehdyt 
suunnitelmat muuttuivat kevään edetessä merkittävästi. Maailmanlaajuinen COVID -19 pandemia koulujen 
ja yhteiskunnan sulkemisineen sekä Suomen hallituksen määräämä poikkeustila muutti suunnitelmien 
toteutusta. Akuutista poikkeusoloista johtuen rekrytointikampanjoiden toteuttaminen kouluissa oli 
mahdotonta. Myös kevään Meriturvan allasjollaharjoitus jouduttiin perumaan. Harrastustoimintaan 
kohdistettuja rajoitteita noudatettiin harjoitusten järjestelyissä, rekrytoinnissa, sinisten harjoitusryhmien 
perumisena sekä rakennusten käyttökielloilla. Harrastajien turvallisuuteen panostettiin ohjeistuksilla, 
maamerkinnöillä, desinfiointiaineilla sekä omien vanhempien roolin korostamisella. Kesäkuun aikana 
kilpailutoiminta saatiin käyntiin poikkeusjärjestelyillä.  

 

 
 

Viikoharjoitukset 
 

Junioritoiminnan ytimenä toimi kaudella 2020 viikkoharjoitukset, joita järjestettiin seuran omassa satamassa 
optimistijollille. BSS:n Laser -purjehtijat harjoittelivat BS:llä. Viikkoharjoituksia Kuggenissa pidettiin kaudella 
yhteensä 42 kappaletta ja poikkeuksellisesti vain yhdelle ryhmälle. Purjehduskautta päästiin aloittamaan 
kaudella 2020 tiukkojen rajoitusten siivittämänä. Viikkoharjoitukset alkukesän osalta pidettiin 16.4. - 25.6. ja 
loppukesän viikkoharjoitukset 11.8. -  20.10. välisenä aikana. Viikkoharjoitukset sisällön runkona toimi 
talven aikana Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lanseeraama Junioripurjehtijan taitomerkkijärjestelmä 
(vihreät, siniset ja punaiset). Kaudella 2020 kevytveneiden viikkokilpailu Kajens Kanna toimi 
valmennettavana kilpailuna, jolloin nuoret saivat akuutteihin kilpailutilanteisiin valmennusta. 
Viikkoharjoituksissa kauden alussa oli 9 lilaa purjehtijaa.  
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Junioiritoimikunta ja valmentajat 
 

BSS junioritoiminnan taustavoimat koostuivat kaudella 2020 junioritoimikunnasta, nuorten vanhemmista 
sekä seuran valmentajista. Suunnittelu purjehduskaudelle aloitettiin syksyllä 2019. Kauden 2020 
tavoitteena olivat hauskaa, laadukasta junioripurjehdustoimintaa junioreille sekä vanhemmille. Kaikessa 
tekemisessä hyvä fiilis.  

● Tavoitteena yli 40 viikoittain harjoittelevaa junioripurjehtijaa 

● Monimuotoisten polkujen tarjoaminen junioreille, joita ovat kehittyminen huippu-urheilijaksi sekä 
monipuolinen veneilyharrastus 

● Uuteen Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n uusien Junioripurjehtijan taitomerkkijärjestelmän 
käyttöönottaminen (vihreät, siniset ja punaiset) 

● Toimiminen osana uutta valtakunnallista lasten purjehduskoulua 

● BSS aseman vakiinnuttaminen Suomen huippujunioriseurana  

● BSS nuorisotoiminnan strategiatyön käynnistäminen lyhyen- , keskipitkän- ja pitkänaikavälin tavoitteilla 
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Uuden päävalmentajan palkkaaminen ja tai valmentajien syventävä valmennus 

 junioritoiminkunnan  BSS:n junioritoimikunta kokoontui kauden 2020 aikana useasti. 

Junioripäällikkö Oskari Lumilahti 
Valmennus, kilpailutoiminta Thomas Held 
Tiedottaminen & Markkinointi  Jouni Mykkänen 
Kevytveneiden viikkokilpailu Kajens Kanna Jens Hasselblatt 
Yhteiskuntasuhteet, jäsenrekisteri & laskutus Karoliina Rajakallio 
Kalustotiimi, veneet, kiinteistö ja kalusto Johan Barndt 

Kalustotiimi, veneet, kiinteistö ja kalusto Kasperi Haapavaara 
Muonitus & joukkuefiilis  Liisa Korte 
Muonitus & joukkuefiilis  Heidi Alamiekkaoja 
Valmentaja Julia Björkestam 
Valmentaja Sofia Held 
Valmentaja Lukas Fagerholm 
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Leirit sekä muut harjoitukset 
 

Harjoituskaudella 2020 BSS järjesti lasten purjehduskoulun alkeisleirin. Lasten purjehduskoulu on Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen konsepti, jonka tavoitteena on järjestää korkealaatuista 
purjehduksen alkeisopetusta ympäri Suomen. Tämän lisäksi harjoitusryhmälle järjestettiin kesäleiri sekä 
kauden päättävä Halloween -leiri. Kaksi BSS:n purjehtijaa osallistui SPV:n järjestämään leiritykseen. 
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Kilpailut 
 

Optimisti ranking -sarjaan osallistui kaudella 2020 4 kilpailijaa. Aava Mykkänen (66), Olivia Lumilahti (69), 
Aamos Hasselblatt (75), Maija Rajakallio (87). Optimisti Kadetti sarjaan osallistui Aamos Hasselblatt. 
Haastaja sarjaan osallistui Julia Lumilahti. E-jolla Ranking luokassa purjehtivat Julia Björkestam (15) ja 
Sofia Held (16). Sofia Held tunnustettiin myös 2020 kolmantena nousijana. Luokassa 29er purjehtivat 
luokkamestaruudesta Lukas Fagerholm (8), Egor Kamyshev. 
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Kugghamn 2020 
 
Året började med en liten förnyelse av hamnplatserna. Som ett minne från det gångna, har det funnits en 
mycket smal plats i ändan av bryggans västra sida. I och med att vi skulle fortsätta med byte av bojar och 
vikter, spridde man några platser i ändan av bryggan. På detta sätt fick man bättre utrymme får större båtar. I 
och med att faktureringen ändrades 2019, hade detta ingen inverkan på bryggans ekonomi. 
 

 
Högt vatten 22.2.2020 

Priset för platserna hölls på samma nivå som 2019. Vi försökte dock med att fakturera i två rater, med den 
påföljden att alla inte riktigt uppfattade hela priset och lite mera kravbrev än tidigare skickades ut. Den 
första fakturan skickades ut i januari och den andra i april. Att fakturera i två rater har varit medlemmarnas 
önskemål. Även om vi har mycket få ”försiktiga betalats” så skapar detta extra arbete och kostnader för både 
hamnkaptenen och kassören. För 2021 kommer vi att försöka med fakturering i en rat, så att om platsen är 
obetald vid förfallodagen, blir den omfördelad till följande i kön. 
 
I början av året marknadsförde vi också båtplatserna. Detta ledde till att vi inte hade så många tomma platser 
samt till ett ökat intresse för medlemsskap när vi också kunde erbjuda platser. Vi skall fortsätta på denna 
väg. För tillfället finns det en kö för platserna. Målsättningen är, att vi kan sköta om fördelningen av våra 
platser förrän stadens fakturor förfaller. 
 
Vi fortsatte med förnyandet av bojarna på bryggans västra sida. Arbetet löpte enligt planerna och utan större 
fördröjning. Nu har vi förnyat alla bojar, vikter och kättingar vid stora bryggan. Alla vikter är 2000 kg, 
bojarna 150 L, kättingarna 20 mm och schackel på 22 mm. Följande kontroll skall ske 2025 då det förlöpt 
fem år från byte av östra sidans redskap. Vi fick en hel del av de gamla bojarna och vikterna sålda. En stor 
del av vikterna har använts för att bygga en liten vågbrytare vid rampen.  
 
I och med koronan, hölls det mycket få talkon. På våren städades stugan och nya hyllor sattes i förrådet. 
Bastulaven slipades och oljades. Hasse Björkestam byggde ett fint litet skjul vid junnubrygan. Där förvarar 
man bensin för ribbarna. Nu har vi också fått pumphuset städat. Brandsäkerheten är bättre, men vi har ännu 
lite att göra. På hösten har vi fått nästan all kätting från oljebommarna som ligger på laser-parkeringen. 
Denna kätting har använts till bojarna på Killingholmen. Nu skall vi bara städa bort problem avfallet. 
Uthuset städades, dörrarna målades och några vackra hyllor placerades i vardera.  
 
Vi har också haft den första större störningen på ett decennium. På natten 23.7 var det inbrott i en bil på 
parkeringsplatsen. Nattvakten hade gjort täta rundor och inbrottet märktes snabbt. Bara denna bil skadades. 
Polisen hade inga uppgifter om motsvarande inbrott i omnejden när man frågade om saken följande vecka. I 
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samband med detta har vi också kollat möjligheten för kameraövervakning. Området är så stort att för 
tillfället har vi inte råd med investeringarna samt uppehåll av ett sådant system som skulle vara till nytta. 
 
Staden har äntligen fortsatt med planeringen av Kräkelsunds-området. Det har börjat med en idéplan som 
alla har kunnat kommentera. Styrelsen begärde att medlemmarna skulle delta aktivt och gav synpunkter för 
utlåtandet. Från föreningens synvinkel var idéplanen ganska bra. Föreningen hade en fortsatt plats i området. 
Vissa säkerhetsaspekter måste kommande styrelser aktivt följa med bl.a. var juniorerna skall träna och hur 
båttrafiken ökar i det området samt hur allmän strandremsan kommer att vara, kommer föreningen att hamna 
bygga staket runt sin tomt för att hålla det säkert. 
 
Eftersom Kugghamn är en småbåtshamn med över 50 platser så skall den också ha en avfallshanteringsplan. 
Miljömyndigheterna påminde föreningen om dettta och planen skickades in i slutet av augusti. Det centrala i 
planen är, att eftersom vi inte har vinterförvaring av båtar åt medlemmar, har vi förbud mot hantering av 
oljor och mål och att under båtsäsongen finns det ett 600L kärl för hushållsavfall. Kärlet töms en gång i 
veckan under säsongen. 
 
Junnubaracken har haft ett byggtillstånd som vi nu söker förlängning på.. 
 
 

Tom Järvi 
Hamnkapten 

 
 
Killingholmen 2020 
 
Kävijöitä 459 venettä: 

PK 259 
BSS 192 
Vieraat 8 

 
Saunojat 439 venettä: 

PK 253 
BSS 192 

 

 
Saaren kiertäminen kävellen onnistuu nyt helpommin. 

Rauli Ristola 
Killingholman lautakunta p.j. 
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Kappseglingsverksamheten 2020 
 
DN Isjakt 
 

 
 
Reko Suojanen, BSS Finsk mästare 
8.3.2020 Results DN SM 2020 
Suomena Metaruus purjehdittiin Padasjoenselällä. 
Puolitoista päivää odotettiin tuulta jonka jälkeen saatiin ajettua 6 lähtöä hyvissä olosuhteissa. Teräsjää jonka 
päällä 2-3cm irtolunta, pieniä lumikorppuja joukossa. 
Paras suomalainen oli Reko Suojanen L-112 ( BSS ). 
 
BSS ligger också i skrivande stund bra till i DN-isjakt rullande ranking: Oscar Lindell leder och Reko 
Suojanen på tredje plats. BSS tog en dubbelseger i tävlingen All Saints 2020 (14-15/11 2020) Reko vann 
och Oscar kom tvåa. 
 
 

 
 
BSS Sunny Ranking 
 
Isjakt kappseglingen blev inte av på grund av Korona 
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Emsalö Runt 
 
Vi hade “stora planer” för årets Emsalö Runt... men det blev inte så stort. Så skrev jag förra året och så får 
jag skriva i år också - den här gången var det pandemin som satte käppar i hjulet med tanke på att slå på 
stort. 
 
Kappseglingen blev trots det av. Vi hade inalles 23 startande båtar - det var bra. Nyhet för i år var 
“Familje/cruising-klassen” - en klass för seglare som inte kappseglat så mycket men vill vara med ändå. Det 
var ett lyckat drag - vi fick sex startande båtar i den klassen. Jag hoppas och tror att vi kan locka många nya 
seglare med via den här klassen - det är roligt att kappsegla. 
 
En annan fin sak var att vi hade 13 BSS-båtar med “på linjen” - det är fint. Totalvinnare (och även stora 
klassens vinnare) var BSS-båten Vivace med Karl-Johan “Bibbe” Furustam som skeppare. Som andra i stora 
klassen kom Christer Helenelund med sin Shangri-La. Senja med Jörgen Bärlund som skeppare vann DH-
klassen och kom in på tredje plats totalt.  
 
I lilla klassen klarade sej inte BSS så bra, men glädjande kan vi konstatera att båda SailingCenters H-båtar 
var med i år igen. I Familje/Cruisingklassen hade vi också två BSS båtar på podiet. Tom Järvi med sin Maya 
kom tvåa och Hasse Björkestam med Rödluvan kom trea. 
 
Den planerade stora seglarfesten som skulle ordnas efter kappseglingen blev som sagt inte av - men vi 
tänker inte ge upp planerna - nästa år… 
 
Tävlingschef Johan Graeffe 

 
Emsalöregattan 
 
Under Emsalöregattan seglades det inte om några FM-medaljer i år - men för alla klassers del var det frågan 
om delseglingar i klassernas rankingserie. Klasserna för i år var Zoom8, E-jolle, Laser standard, Laser 
Radial och 505. 
 
BSS seglare hade vi bara i E-jolle (Julia Björkestam) och 505 (Thomas Held). Men i arrangörsstaben hade vi 
desto mera BSS:are - inalles 30 personer - det är fint att vi år efter år lyckas få med så många frivilliga - det 
är det som är föreningsverksamhet som bäst. Förutom våra egna hade vi 6 “gästarbetare” från andra 
föreningar - jag passar på att tacka alla ännu en gång. 
 
Själva kappseglingarna gick bra. Vi körde fyra seglingar på lördag. Det var bra och stabila vindar under 
lördagen. Till söndagen var prognosen  betydligt sämre vad vindarna anbelangar - och det blev också svårare 
vindförhållanden då. E-jollarna och Zoom8 fick vänta länge på att vi fick den andra starten igång - vinden 
vred sej kraftigt. 
 
Resultatmässigt klarade sej Thomas Held rätt bra med sin nya båt - en tredje placering för Thomas med sin 
gast Juha Nurmela. Julia Björkestam hade det lite kämpigare - tionde plats för Julia. Valter Vahlroos som 
började sin seglingskarriär som BSS:are seglar nuförtiden under HSK:s flagga kom in på tredje plats i 
klassen Laser Radial 
 
Tävlingschef Johan Graeffe 

 

Johan Graeffe, 
Kommodor 
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Kölbåtsnämnden 
 
Klubbkväll 
 
Året startades med en klubbkväll på Lundagården i Februari.  
Jyrki Lindström från H-båts förbundet berättade om hur man får fart på H-båten. 
 
Seglingskurs 
 
Ingen seglingskurs ordnades denna säsong pga. Korona pandemin. 
 
 
Torsdagsseglingar 
 
Torsdagsseglingarna kördes igång under maj månad. Antalet båtar som deltog varierade mellan 1-6 båtar på 
banan samtidigt. Totalt deltog 13 olika båtlag i ranking serien. BSS H-båtar med medlemmar från Sailing 
Center var aktivt med. Resultaten från rankingserien kan ses under kappseglingsresultat.  
 
BSS Sailing Center  
 
Detta år var lite annorlundare år. Säsongen kom igång sent på grund av Koronaläget. Men startades 
försiktigt under Maj månad med att få H-båtarna i sjön och seglings klara. Antal medelemar i segligns 
centret ökade till 12. Organisesrade träningar och evenemang ordnes väldigt lite. Men medlemmarna var 
själv aktiva och tog ut sig på vattnet på egen hand. 
 

Fredrik Bärlund 
1 Kölbåtsnämnden 
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Besiktningsverksamheten/ Katsastustoiminta 2020 
 
 
Denna säsong sköttes årsbesiktningen pga Covid-19 pandemin virtuellt på distans via video/telefon kontakt 
mellan besiktaren och båtägaren. Skrovbesiktningen som vanligtvis görs på våren före båten sjösätts blev 
uppskjuten till hösten efter båtupptagningen. Dock har pandemi läget inte lugnat ner sig under hösten så det 
har gjorts endast ett fåtal skrovbesiktningar sammanlagt detta år och denna höst. 
 
Det hölls 10 besiktningskvällar säsongen 2020, alla virtuella på distans. Den virtuella besiktningen 
funktionerade relativt bra. 
Besiktningsverksamheten inom BSS sköttes av 7 besiktare denna säsong.  
 
Stephan Kneck (besikningschef) 
Hans Björkestam 
Karl-Johan Furustam 
Kaj Kulju 
Peter Ramm-Schmidt 
Fredrik Bärlund 
Aarne Ylä-Rotiala 
 
BSS register innehåller 90 båtar. Endast 59 båtar besiktades 2020 vilket betyder att 34 % av föreningens 
båtar är obesiktade av olika orsaker. 
 
Tällä purjehduskaudella vuotuinen venekatsastus tehtiin Covid-19-pandemian vuoksi käytännössä etänä 
video- / puhelinyhteyden kautta tarkastajan ja veneen omistajan välillä. Etäkatsastus toimi suhteellisen 
hyvin. Runkokatsastus, joka tehdään yleensä keväällä ennen veneen vesille laskua, lykättiin syksyyn veneen 
noston jälkeen. Pandemiatilanne ei kuitenkaan ole rauhoittunut syksyn aikana, joten tänä vuonna ja tänä 
syksynä on tehty vain muutama runko katsastus. 
  
Kaudella 2020 oli 10 tarkastusiltaa, kaikki virtuaalisesti etänä. BSS: n katsastustoiminnan hoiti tällä kaudella 
7 katsastajaa. 
BSS:n rekisterissä on 90 venettä joista katsastettiin ainoastaan 59 venettä. Tarkoittaa että 34 % seuran 
veneistä ovat katsastamatta eri syistä. 

Stephan Kneck 
2 Besiktningschef 
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Seglingsresultat – Purjehdustuloksia 
 
Emsalö Runt 
 
Stora Klassen 
 
 

1 Vivace Fury 33 FIN 11301 1.0036 Karl-Johan Furustam BSS 

2 Shangri-La Y40 FIN 10587 1.0238 Christer Helenelund BSS 

3 Anastacia II Finnflyer 36 GT FIN 11708 1.0279 Aulis Miskala KuoPS 

4 Selene Elan 37 FIN 11425 1.0118 Riku Lehto KK 

5 Helena Hanse 400 FIN 11060 1.0275 Kennet Larsson BSS 

6 Junnu J/80 FIN 11144 0.9514 Tomi Sandström BSS 

 
 
Lilla klassen 
  
1 La Nonna Seawind 32 FIN 3050 0.8765 Veikko Mäkipää MP 

2 Lucky Too Linjett 32 FIN 19893 0.8783 Mats Welin NJK 

3 Hertta-Ässä  H-båt FIN 902 0.8261 Anssi Narvala NJK 

4 Friendship II One-Off FIN 90 0.8179 Hilding Mattson NJK 

5 Hufsan H-båt FIN 248 0.8261 Fredrik Granell BSS 

6 Marella H-båt FIN 676 0.8261 Pasi Nissinen BSS 

7 Calidris H-båt FIN 961 0.8261 Olli Buddas BSS 

8 Dorothea Folkbåt FIN 359 0.7843 Mikko Viitanen BSS 

 
 
DH 
 
       

1 Senja Bavaria 35 Match FIN 11830 0.9663 Jörgen Bärlund BSS 

2 Bianca Guy 33 FIN 9010 0.8997 Juhani Koistinen HN 

3 Rainbow Dash Elan 310 FIN 11842 0.9298 Kim Jääskäläinen HSS 

 
Familje/kruising 
 

1 Cutty Sark One Off FIN 9963 0.8334 Markus Tsokkinen PSS 

2 Maya Hanse 348 FIN 11988 0.9121 Tom Järvi BSS 

3 Rödluvan Skippi 650 Cruiser  0.8627 Hans Björkestam BSS 

4 Genesis Maxi 999  0.9019 Bettina Sjöström PK 

5 Tyytikki Corsair 28cc  FIN 200 1.1294 Tapio Palva BSS 

6 Marigold Murena FIN 1664 0.8546 Teppo Lindh BSS 
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Pälsregattan 
 

 
 
BSS mästare FIN rating 
 
Stora klassen      Lilla Klassen 
Vivace, Karl-Johan Furustam    Marella, Pasi Nissinen 
 
 
BSS MESTARUUS 22.9.2020 
Optimisti 
1. FIN 974:Olivia Lumilahti 
2. FIN 898: Aamos Hasselblatt  
3. FIN 977: Alvar Korte 
 
E-jolla 
1. FIN 727: Julia Björkestam 
- FIN 851:  (ei BSS) 
- FIN 999:  (ei BSS) 
 
Laser radial 
1. 203727: Susanna Holmström 
2. 153616: Reko Suojanen 
Laser 
1. 94309: Hasse Björkestam 
 
 
Helsinki-Tallinna Race 2020 
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DH class 
 
14/3
1 

Senja Bavaria 35 Match Jörgen Bärlund BSS 

 
 
Viaporin Tuoppi 2020 
 
Folkbåt class 
8/25 Dorothea Mikko Viitanen BSS 

 
 
Havkappseglarna Doublehanded ranking 2020 
 
7/53 Senja Bavaria 35 Match Jörgen Bärlund BSS 

 
Emsalö regattan 2020 
 
505 
 

 
 
Laser radial 
 

 
 
Europe  
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Laser standard 
 

 
 
 
 
 
Zoom8  
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Möten och övrig aktivitet 
 
Styrelsen har träffats 25  gånger under året 2020. 
 
 
Medlemsantal / Jäsenmäärä 
 
Registret uppdaterades senast 31.10.2020 
 
 Oct-

09 
Oct-
10 

Oct-
11 

Oct-
12 

Oct-
13 

Oct-
14 

Oct- 
15 

Oct- 
16 

Oct- 
17 

Oct-
18 

Oct-
19 

2020 

Medlemsantal 
/Jäsenmäärä 432 413 472 464 428 438 443 368 342 335 313 320 

Ständiga 
medlemmar/ 
Ainaisjäsenet 

17 17 14 14 13 14 14 13 12 12 12 
12 

Betalande / 
Maksavia 
jäseniä 

415 396 458 450 415 424 429 355 330 323 301 
308 

Vuxna / 
aikuisia 335 342 320 361 348 335 346 377 296 279 285 286 

Andra vuxna 
medlem 
(Senior 2) 

82 85 113 108 65 71 110 56 49 46 48 
57 

Första vuxna 
medlem 
(Senior) 

260 328 359 356 270 275 333 226 218 227 217 
228 

Juniorer 
/Juniorit 73 93 111 116 93 92 66 65 58 50 33 22 

 
BSS Sailing Center medlemmar 
 
2019 2020 
8 12 

 
Båtar / Veneet 
Under 2020 har 59 båtar besiktats i föreningen och föreningens båtregister har följande antal 
båtar. 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
segelbåtar / 
purjeveneitä 

103 91 82 94 89 72 63 63 

motorbåtar 
/moottoriveneitä 

37 33 26 24 24 25 26 27 

lättbåtar / 
kevytveneitä 

27 54 75 57 55 - - - 

Alla båtar / 
Veneitä 
yhteensä 

167 178 183 175 169 97 89 90 

 
Medlemspost 
Föreningen fortsätter att använda e-post/nyhetsbrev för merparten av medlemspost.  


