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Kun myynti vetää ...
niin tiedotus lepää - tai lepäisi, jollei samat ihmiset hoitaisi
molempia asioita. Selkokielellä, WB-Sailsin tuotantopuoli on
ollut niin kiireinen, että News on saanut kärsiä. Meneillään on
useita suuria projekteja: Nicorette ja Grand Mistral, Finn-, 470ja E-jollien Olympiavalmistelut, Halvardin seikkailut, Helenan
purjeiden uusimista.
Laman ollessa pahimmillaan v. -92 kirjallinen tuotanto kukoisti
peräti kolmen Newsin vuosivauhdilla - nyt yhdenkin lehden toimittaminen on työn ja tuskan takana. No, tässä se kuitenkin on,
sen takana.
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Joskus toimituskunta ihmettelee itsekin, onko tällaiseen hengen tuotteseen järkevää käyttää
niin paljon aikaa ja (asiakkaiden)
rahaa. Mihin sanavalmis filmivedostajamme Lampinen:
”Kuule
ei
lätkäjoukkeen
veskarikaan tee yhtään maalia,
mutta on se kuitenkin usein joukkueen tärkein pelaaja”. Niinpä
jälleen uusi numero WB-Newsiä
- kaikille Lampisille.
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SUURI PUHALLUS

Ludden Grand Mistral-projekti on täydessä vauhdissa

WB-NEWS TESTAA: GRAND MISTRAL

Plussat ja miinukset armottomassa vertailutestissä

HISTORIALLINEN FASTNET

Maalissa 24 tuntia ennen kakkosta

CAPE TOWN - RIO

Jäähyväiset Nicorettelle

SHIFTAAVIA POLAARITUULIA

Miten purjehditaan kun elämä hymyilee ja tuuli nostaa?

VANHAKIN NUORTUU

Bruno kertoo miten vanhasta tulee uutta

NUORUKAINEN JA MERI

Ernest Helmingwayn klassinen novelli

JOLLAMASTOT

Miksi maston sivuttaistaipuma ei ole hyvästä?

GRAND BANKS KUUNARIT

Bluenosen aikalaiset purjehduksen kulta-ajalta

WB VERKOSSA

Surf´s Up! Opas Tiedon Valtameren parhaille beacheille

IMS UUTISIA

Key Westin kuulumisia ja tietoa tämän vuoden säännöstä

IMS-MUOTIA SUORAAN COWESISTA

Bubeja ja bulbeja

LIIMATUT PURJEET

Joutaako ompelukone Tekniikan Museoon?

GET HIGH ON SKIMBAT

Purjehdi sinäkin siivellämme tunturin siimekseen

KEVÄT TOI RADOILLE KROSSHANDLARIN

Startti kilpailulautakunnan aluksen päästä

CLOTHBUSTER - KANKAAN VENYTTELYÄ

ja vielä muita juttuja, jotka eivät mahdu luetteloon
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GRAND MISTRAL
Suuri Puhallus tuntuu jo
niskavilloissa - uusi Nicorette
nähdään kesällä Suomenkin
vesillä, kun se osallistuu Gotland
Runtiin ja Nynäshamnin Big Boat
Cupiin. WB:lle Grand Mistral tietää ylibuukattua kevättä ja kesää.
Ensimmäiset koepurjehdukset on
jo tehty joulun alla ja valmistautuminen jatkuu kasvavalla kiireellä
ennen syyskuun 21. tapahtuvaa
starttia. Suurin huoli tässä vaiheessa on se, että Fehlmann
saa kerättyä tarpeellisen määrän
veneitä lähtölinjalle. Tammikuun
lopussa vasta kolme projektia
Grand Mistral viittaa Ranskan
Rivieralla puhaltavaan myrskyisään vuoristotuuleen, joka tulee
kirkkaan siniseltä, pilvettömältä
taivaalta. Grand Mistral on 81
-jalkainen Whitbread 60::n tyyppinen vene. Projektia varten
perustettiin oma veistämö La
Ciotat´han lähelle Marseillea,
jossa pelätty Mistral usein
puhaltaa. Ensimmäisen protovene valmistui heinäkuussa ja
on jo purjehtinut edestakaisin
Atlantin yli. Veneen on suunnittellut Bruce Farr, se on Kevlaria
ja hiilikuitua (mm. masto), painaa 25 tn mukaan lukien 3,5
tonnin ballastitankit molemmin
puolin. Lujuussyistä runko on
mastosta eteenpäin umpilaminaattia, takaosan ollessa normaalia sandwich-rakennetta.
36 m korkean maston saalingit
on suunnattu hiukan taaksepäin
ja rustit ovat veneen ulkolaidassa, W-60:sten tapaan.
Foto: Martin Raget
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on vahvistanut osallistumisensa
julkistamalla sponsorinsa:
1
Ludde
Nicorette

ja

Pharmacia-

2 Grant Dalton, jonka sponsorina on Philip Morris (Merit Cup).
Dalton on siis perinyt Fehlmannin
monivuotisen sponsorin tämän
vetäydyttyä järjestelijäpuolelle.
3 Marc Pajot, jonka pääsponsori
on jumalainen Provencen maakunta Etelä-Ranskassa. Veneen
nimi on varsin mielikuvitelluksellisesti Marseilles-Provence.
Pajot oikea käsi on kukas
muu kuin Ville de Cherbourgin
Halvard Mabire. Näin näyttää
pelottavasti siltä, että WB-Sails
joutuu sekaantumaan ranskalaisprojektiinkin.
Ludden ILC-maxi ohjelma
Nicorettella päättyi Rioon tammi-

Tom Penn/PPL

LUDDE INVALLIN GRAND MISTRAL
PROJEKTI ON VARMISTUNUT: PÄÄSPONSORI ON PHARMACIA - NICORETTE. VENE NO 3 LASKETAAN
VESILLE 12. HELMIKUUTA LA
CIOTATIN VEISTÄMÖLLÄ ETELÄRANSKASSA..

kuun lopussa. Nicorette-projekti
oli poikkeuksellinen menestys.
Vanha Charles Jourdan muunnettiin varsin pienellä rahalla IMSmaksiveneeksi. Kuka olisi uskonut keväällä -93, kun Nicorette
lähti Euroopan ympäripurjehdukseen, että se tulisi voittamaan
suurimman osan kilpailuista joihin
se osallistuisi, joukossa makeat
yleiskilpailun voitot niin Gotland
Runtissa kuin Fastnetissakin.
Kilpailumenestyksen
suorana
seurauksena on nyt käynnistyvä
Grand Mistral-projekti.
Ludde on pyörittänyt viimeisen
kahden vuoden aikana n. 20
hengen, nuorista ruotsalaispurjehtijoista koostunutta perusmiehistöä, josta tullaan valitsemaan
myös 16 maailmankiertäjää.
“Meidän on ensin valittava avainpurjehtijat eri osa-alueiden taitovaatimusten mukaan. Teemme
lopullisen miehistövalinnan jo
maaliskuun aikana”, kippari
kertoo. Kaikkiaan miehistössä
saa olla 16 henkeä, joista vain
neljä ulkomaalaista (muuta kuin
ruotsalaista - Nicorette purjehtii
Ruotsin lipun alla). Kun navigaattori tulee luultavasti muualta kuin
Ruotsista, ja Etelä-Afrikkalainen
Greg Prescott on jo miehistössä,
ei veneeseen jää montaa paikkaa
suomalaisille miehistön jäsenille.
Ludden oikeana kätenä jatkaa
vanhan Nicoretten co-skipper,
sympaattinen Ola Åstradsson.
Nicorette
Doylen

valitsi

WB:n

ja

WB-Sails ja Doyle tekevät
yhteistyössä Ludde Ingvallin
Grand Mistral-veneen purjeet.
Siitä lähtien kun Nicorette julkisti
Grand Mistral-projektinsa elokuun lopussa, Ludden ovella on
juossut koputtamassa kaikkien
suurimpien purjeneulomoiden
edustajat. Tilanteista ei ole
puuttunut komiikkaakaan: Ensin
Diamondin ja Northin miehet
kävivät erikseen Ludden pakeil-

Start in MARSEILLES - France, September 21, 1996
The fleet will round a racing mark located off La CIOTAT before passing
Gibraltar and heading south for Cape Town, the first port of call.
1st port of call: CAPE TOWN - South Africa.
Total sailing distance of leg 1: 5,700 miles
Start leg 2: November 9, 1996, to SYDNEY - Australia.
Total sailing distance of leg 2: 6,900 miles
Start leg 3: December 26, 1996, to HOBART - Tasmania. Leg 3 takes
in the classic Sydney-Hobart Race. Total sailing distance of leg 3: 630
miles
Start of leg 4: January 3, 1997, to AUCKLAND - New Zealand .
Total sailing distance of leg 4: 1,400 miles.
Start of leg 5: January 25, 1997, to MAR DEL PLATA - South America
Total sailing distance of leg 5: 7,200 miles.
Start of leg 6: March 1, 1997, to NEW-YORK - USA .
Total sailing distance of leg 6: 4,800 miles
Start of leg 7: April 12, 1997, to the finish of the race in MARSEILLES
- France. Total sailing distance of the last leg: 4,800 miles
ETA Marseilles: May 7, 1997

Foto: Martin Raget

Kilpailijat eivät osta veneitä
omakseen, vaan Grand Mistral
antaa ne vuokralle miljoonan
dollarin summasta.
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Purjeet ovat ainoa asia, jonka kippari voi valita itse: Grand
Mistral- veneet ovat täysin yksityyppisiä. Tämä korostaa purjeiden merkitystä entisestään.
Purjeiden mitat ovat tarkoin määrätyt. Varsinaisia genuoita ei
ole, mutta 125% Jibtop reacher on sallittu. Yksi purjevalinnan
kysymyksistä on käyttääkö reacheriä myös kevyen tuulen kryssipurjeena. WB:n suunnitteluohjelmaan syötetään myös maston
ja saalinkien mitat. Jibtop voidaan leikata siten, että takaliikki
koskettaa toista saalinkia, mutta kiertyy kolmannen ja neljännen
saalingin eteen. Leveiden alasaalinkien vuoksi jaluskulma jää
kuitenkin suhteellisen suureksi (11,5°).
Erilaiset genaakkerit ja asymmetriset spinaakkerit ovat myös
tärkeitä veneessä, jossa on vain 100% fokka. Näistä saatiin
ensimmäisiä kokemuksia jo Cap-kaupunki - Rio kilpailussa, jossa
vanha Nicorette purjehti Grand Mistralin asymmetrisillä.

la, toisen ylistäessä 3DL-teknologiaansa ja toisen puhuessa
sitä vastaan. Parin kolmen viikon
kuluttua samat miehet olivat jälleen Ludden ovella, tällä kertaa
yhdessä edustaen juuri muodostettua North-Diamondia, ja nyt
molemmat olivat nyt yhtä mieltä
siitä, millaiset purjeet Ludde
Grand Mistraliinsa tarvitsee.
Koko syksyn kestäneen
käden väännön ja lobbailun jälkeen Ludde on vakuuttunut, että
yhdistelmä Doyle-WB pystyy
tarjoamaan Nicorettelle enemmän kuin muut. WB:n ja Doylen
sopimuksen mukaan WB-Sails
on päävastuussa purjeiden
suunnittelusta. Purjeiden leikkaus
tehdään keskitetysti Suomessa ja
USAssa, ja valmistus tapahtuu
pääsääntöisesti ympäri maailmaa niissä neulomoissa, jotka
ovat venettä lähinnä - Doylella on
neulomot lähes kaikissa kilpailun
etappisatamissa, mikä helpottaa
myös huoltoa.
Paras ratkaisu WB:n kannalta
WB:lle ratkaisu on ideaalinen:
noin neljännes purjeista tehdään
Suomessa, jolloin projekti ei
rasita kohtuuttomasti pientä
ompelimoamme - tavalliset
WB-NEWS 1/96 S.

asiakkaamme eivät joudu kärsimään, vaikka keväällä varmasti
joudumme pidentämään toimitusaikojamme.
WB:llä on hyviä kokemuksia
yhteistyöstä Doylen kanssa pitkältä ajalta. V. -84 Otso Brummer
vietti syksyn Marbleheadissä
ompelemassa Fazer Finlandin
purjeita. Nykyisen Nicoretten
purjeet WB ja Doyle ovat tehneet
fifty/ fifty-periaatteella, ja Mikko
Brummer, Robbie Doyle sekä
Etelä-Afrikan Jan Reuvers ovat
purjehtineet yhdessä useimmissa regatoissa Nicoretten after
guardissa. Jocke Wilenius vietti
Juhannuksen Kapkaupungissa
auttaen
Jania
kokoamaan
Nicoretten isopurjetta.
Projekti käynnistyi jo vuoden
vaihteessa vanhalla Nicorettellä,
joka varustettiin Cape-Rio Raceä
varten 2,5 m pitkällä bogspröötillä. Nicoretteen leikattiin neljä
asymmetrista spinaakkeria, jotka
vedettiin maston huipusta bogspröötin nokkaan. Näin ne voitiin
leikata Grand Mistralin mitoilla,
ja Cape-Rio Racestä saatiin
kokemuksia maailman ympäripurjehdusta varten. Ludde saa
oman Grand Mistralinsa käyttöön
helmikuun puolessa välissä, jolloin pitäisi olla jo muitakin purjeita

valmiina.
Kova suunnitteluryhmä
WB:n suunnittelijoiden lisäksi
design-ryhmään kuuluvat Doyle
USAn JB Braun ja Jack Kleene,
joka oli vastuussa America3:n
purjeiden suunnittelusta v. -92.
America´s Cup-kokemukset ovat
erityisen arvokkaita, mitä tulee
asymmetrisiin spinaakkereihin ja
genaakkereihin. Arvokasta tietoa tuo myös viime Whitbreadin
voittajan, Yamahan purjeentekijä
Chris Bouzaid (Doyle Auckland).
Eli WB on arvoisessaan seurassa...
Nyt vain toivomme, että kilpailijoita tulee reilu määrä lähtölinjalle 21. syyskuuta. Chris Dicksonin
(Tag Heuer/Japanin lipun alla?)
odotetaan julkistavan projektinsa
alkukeväästä, ja muita 100.000
Sveitsin Frangin osanottomaksun
maksaneita ovat mm. meksikolainen ja venäläinen (Leningradin
pursiseura) venekunta. Lontoon
venenäyttelyn yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa
Pierre Fehlmann sanoi olevansa
vakuuttunut siitä, että veneitä on
starttilinjalla vähintään kahdeksan, parhaassa tapauksessa
kaksitoista.

WB-NEWS TESTAA:

WB-News kutsuttiin testaamaan ensimmäinen Grand Mistral-vene Etelä-Ranskassa. Viisinkertainen Whitbread -veteraani Pierre Fehlmann on polkaissut
sveitsiläisellä
tehokkuudella
pystyyn kolmessa kuukaudessa
sata henkeä työllistävän hightech veneveistämön viimeiset 8
vuotta tyhjillään olleelle La Ciotat:
n laivatelakalle.
Tuotantovauhti on huikea, helmikuusta lähtien lasketaan vesille
uusi vene 3 viikon välein. Purjeita
lukuunottamatta veneet toimitetaan täydellisinä, elektroniikkaa,
skuutteja ja vessapaperia myöten. Grand Mistralia suunnitellessaan Bruce Farrin ei ole tarvinnut
ajatella tylsiä mittasääntöjä, vaan
hän on voinut piirtää veneen, jolla
pääsee mahdollisimman nopeasti
vastapäivään maapallon ympäri.
Tuloksena on maailman nopein
sarjatuotannossa oleva yksirunkoinen.

Kiitämme

+ Edullisia käyttökustannuksia, n.

2,5 milj.$ per vuosi eli $50 per
mpk. (50 000mpk/vuosi).

+ Hyvää pinnatuntumaa ja

balanssia avotuulilla. Harvaa
venettä voi “skujata” tasaista 18-20 solmua ja samalla
syödä ranskalaista eväspatonkia (tiedättehän, reilun metrin
mittainen rapeaksi paahdettu
patonki, välissä camembert,
jambon jne...).

Testiryhmän mielipiteet ruorituntumasta menivät ristiin. Otso Brummer: ”Täältä tullaan elämä”. Mika v. Svetlick: Revi siitä, Wilén”.

Reivinarujen kiinnitys on vedetty
kätevästi puomin päähän. Kiitämme leveätä puomia, josta
saa tukevan otteen. Pitkillä
halsseilla reivaaja valitti vilua ja
käsien puutumista.

+ Ykkösgenuan puutetta: jokai-

nen maxi-purjehtija näkee painajaisia liian myöhään tapahtuvasta heavy-ykkösen vaihdosta kolmosgenuaan.GrandMistralissa ei ole sitä ongelmaa,
koska siinä kaikki genuat jäävät
maston etupuolelle.

+ Seisomakorkeutta. Toisin kuin

Whitbread 60-veneissä, Grand
Mistraleissa on seisomakorkeus lähes koko matkalla, mitä
luxusta maailmanympäri-purjehtijoille.

+ Itsetyhjentyvää istumalaatikkoa

+ Toimitusaikaa (tilaa tänään,
Moitimme
- Raskasta tutkatolppaa (tosin
edellinen, hiilikuidusta, oli huuhtoutunut mereen Atlantilla).
- Testiryhmän rahan puutetta (ne
2,5 milj. $).
seuraavalle sivulle
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FASTNET RACE
NICORETTEN JUHLAA
Viime kesän elokuussa Ludde
Ingvallin Nicorette voitti maailman
arvostetuimman avomeripurjehduskilpailun Fasnet Race´n peräti
24 tunnin 7 minuutin erolla ennen
kakkoseksi purjehtinutta upouutta ILC-maxia Sagamorea. Nicoretten ruotsalaismiehistössä purjehtivat suomalaiset Petri Vainio
ja Mikko Brummer. Fastnet ratkesi jo ensimmäisen yön aikana,
kun Nicorette onnistui luovimaan
ukkosrintaman alla puhaltaneissa
pyörivissä tuulissa irti kilpakumppaneistaan. Vuorovesien myötävaikutuksella ero kasvoi niin
suureksi, että Nicorette purjehti
koko kilpailun omissa tuulissaan,
johtaen Sagamorea puolivälissä
Fastnet-majakalla jo 7 tuntia.
Fastnetin IMS/CHS 1-luokassa purjehti Sagamore-, Boomerang- ja Longo barda- maksien lisäksi mm. ex. Whitbread
60-veneet
Tokio ja Yamaha,
sekä nopeana mainetta niittänyt
WB-News testaa: Grand Mistral
Jäimme kaipaamaan
•

Pilkettä ranskalaisneitosten
silmissä kiinnittyessämme laituriin...

Kaksi rattia:
Brummer & Brummer: ”Hyvä, ei
tule riitaa kumpi ajaa”.
Svetlick:”Jessus - olipa lentoemolla vahvat digestiivit...”

Vanha Nicorette historiallisessa Fastnet Racessa. Vimeiseksi purjehduksi Ludden komennossa jäi Cape Town - Rio Race, joka päättyi
tammikuun lopussa Rion karnevaaleihin. Nicorette jäi tässä kilpailussa voittaneesta Morning Glorysta 17 tuntia.
Riosta Nicorette purjehtii Englantiin uuden omistajan lopputarkastusta
varten. Edessä on uudet seikkailut: Hong Kong -97 kilpailu, joka kiertää maapallon 19 etapissa. Ei hassumpi tulevaisuus veneelle, joka jo
kertaalleen kiersi pallon Charles Jourdan-nimisenä Whitbreadissä 8990. Charles Jourdan oli vene, joka saapui ensimmäisenä nurin kaatuneen Martelan luo ja poimi miehistöstä osan mukaansa. Foto PPL.
ULDB- vene Broomstick. Sagamore on Sparkman & Stephensin
suunnittelema, suhteellisen kevyt
ILC-maksi (32 tonnia). Nicoretten

17,5 tonniin verrattuna sekin on
kuitenkin raskas.

CAPE TOWN - RIO RACE
JÄÄHYVÄISET NICORETTELLE
Nicorette hävisi upouudelle,
vartavasten Cape - Rio kilpailua varten rakennetulle Morning
Glorylle 17 tuntia tammikuun
lopussa Rioon päättyneessä
kilpailussa. Tuulet eivät vastanneet ennakko-odotuksia (missä
olen kuullut tämän aikaisemmin?). Kisassa oli paljon power
reachingiä, mikä suosi Morning
Gloryn pidempää vesilinjaa ja
huomattavasti suurempaa stabililiteettia. Ludde jäi kaipaamaan
kevyitä myötätuulia, jotka olisivat
sopineet keskilinjalle kiinnitetyille
asymmetrsille. Kilpailu purjehdittiin viime vuoden IMS-säännön
mukaan (eteläisen pallonpuoliskon ihmisillä on nyt viime
kesä), joka kieltää asymmetrisen
jalustamisen muualle kuin keskilinjalle.
Levää kölissä
Lopputuloksen kannalta
varsin epäedullinen oli myös

Pärre pursottelee Grand Mistralin
runkoja kuin liukuhihnalla. Vai
oliko sittenkin kyseessä vain
Suuri Puhallus?
WB-NEWS 1/96 S.

Ikinuori ja -pirteä Mange Olsson
oli Nicorettessa mukana, ettei
tuntuma Etelänmereen pääse
häviämään seuraavaa Whitbreadiä odotellessa. Magnus kipparoi silloin Ruotsin EF-venettä.
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nelimetrinen jättilevä, joka löytyi
Nicoretten kölistä 10 päivän purjehduksen jälkeen. Levää kasvaa ainoastaan Afrikan rannoilla,
joten oletettavasti se oli ollut
kölissä ensimmäisestä päivästä
lähtien. Joka tapauksessa Grand
Mistral-projekti sai arvokasta tietoa niin asymmetristen muodosta
kuin niiden käsittelystä ja manövereistäkin, maailman ympäri
purjehdusta silmällä pitäen.

olemme pitäneet 13 solmun keskinopeutta siitä lähtien. On hauskaa purjehtia kunnon vauhtia,
vaikka veneen sisällä melutaso
on melkoinen, keulan halkoessa
Etelänmeren aaltoja. Sen sijaan
miehistön kurkusta pääsevät kiljahdukset, kun Nicorette surffaa
yli 20 solmun nopeudella aaltoa
alas, ovat musiikkia korvilleni!
Jatkuvasti öökaava tuuli kertoo, että edessäkin tuulee. Sen
vahvistaa myös, että Morning
Glory veti meihin 60 mailia rakoa
viimeisen 24 t aikana, yhteensä
100 mailia saaren kierron jälkeen. Ei tunnu oikeudenmukaiselta, että se repii vain 80 mpk
13 päivässä, ja sitten 100 mpk
kahdessa, mutta sellaista on kilpapurjehdus. Olisi voinut käydä
päinvastoinkin, jolloin meidän
suumme olisivat hymyssä korvasta korvaan. Kilpailemme niin
hyvin kuin osaamme loppuun
asti, jollei lyödäksemme Morning
Gloryn, niin ainakin saadaksemme kunnon aterian ja pari huurteista ennen ravintoloiden sulkemista sunnuntai-iltana.” jne. Lue
lisää Netistä www.vov.se/sail/

http://www.vov.se/sail/skipper
Mutta ennen kaikkea oli
lämmintä ja hauskaa. Ludde piti
päiväkirjaa, joka lähetettiin satelliitin kautta suoraan Internetiin (!).
Paljastui että puhelahjojen lisäksi
Ludde olisi vahvoilla Pulitzer-palkintojen jaossa, joten annetaan
kipparin itsensä kertoa: “Täyttä
höyryä kohti Rioa. Tuuli parani heti radiotuokion jälkeen ja
Jonas Wackenhuth, Nicoretten
akrobaattinen keulamies, joka
lunasti ensimmä’isten joukossa
paikkansa Grand Mistralin miehistössä. Lihasten ohella Jonas
harrastaa tietokoneita, joiden
ohjelmointi sujuu yhtä näppärästi kuin mastonhuippuun kiipeäminen. Mitä hyvältä ykköseltä
vaaditaan? Isot kädet ja nenä...
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SHIFTAAVIA TUULIA JA POLAARIKÄYRIÄ
KUN

PURJEHDITAAN

RADALLA,

MIKÄÄN

PAREMMALTA

KUIN

ASTEEN NOSTO:

KILPAA

EI

TUNNU

10 - 15°

ON KUIN TUULI

OLISI VOIMISTUNUT, SKUUTEISSA
ON UUTTA VETOA JA VENE LAUKKAA

ETEENPÄIN

PARI

SOLMUN

KYMMENYSTÄ KOVEMPAA.

Ainakin jollapurjehtijalle reaktio nostoon on vaistomainen: pinnamies pudottaa kurssia*) aavistuksen, gasti roikkuu kaikella
painollaan ja vene purjehtii ”alasja-lujaa” vaihteella. Vastaavasti
kun tuuli kääntyy vastaan, tekee
mieli piinata tiukasti tuuleen, purjeiden etureunat lähes pakaten,
ikään kuin ei haluaisi myöntää,
että tuuli on kääntynyt ja kurssia
pitäisi korjata sen mukaan.
Oskilloivassa tuulessa, joka
kääntyy edestakaisin enemmän
tai vähemmän säännöllisin välein,
jollapurjehtijan vaistomainen reaktio on aivan oikea. Purjehtimalla
nostossa vauhdilla alas päästään
parempiin asemiin kilpailijoihin
nähden, kun tuuli taas kääntyy
takaisin toiselle toiselle puolelle.
Mutta kuinka paljon alemmas ja
*)

Tosiasiassa kurssi ei laske
vaan nousee, koska tuuli kääntyy,
mutta kurssia nostetaan vähemmän kuin tuulen kääntyminen
edellyttäisi.

15ϒ

Keskimääräinen
tuulen suunta

7 KN

15/30ϒ
30/45ϒ

TAVOITE
NOPEUS 6,3 KN

5 KN

TAVOITE
NOPEUS 6,0 KN

10° nosto: purjehdi 2-3° alempaa
Polaarin
voidaan
osoitkurssia
ja avulla
0,3 solmua
kovemtaa,
että
sama
pätee
avotuulispaa
sakin, vaikka nopeuden suhteen
päinvastoin:
kun purjehdi
tuuli nostaa,
10° vastaan:
3-4°
purjehdi
vähän
alempaa
kurssia
ylempää kurssia ja 0,5 solmua
ja hitaammin kuin normaalisti
samassa tuulessa. Kun tuuli
kääntyy vastaan, älä laske kurssia kokonaan sen mukana, vaan
purjehdi ylemmäs ja kovempaa
kuin tavallisesti. Myötäsellä tuulen
kääntymistä on vaikea huomata kokenut jollapurjehtija aistii tuulen
kääntymisen veneen kurssin muutoksena, ja reagoi siihen oikein.
Raskaissa ja hitaammin reagoivissa köliveneissä turvaudutaan
usein mittarien apuun.

3 KN

4 KN

Kun tuuli kääntyy vasemmalle
15°, veneen käyrä siirtyy polaarissa ylöspäin (musta, vahva
viiva). Uusi tavoitenopeus on n.
6,3 solmua, ja se saavutetaan
kurssilla, joka on nyt 47° tuulen
silmästä.

Kääntynyt
tuuli

6 KN

Polaarikäyrät osoittavat, että jollapurjehtijan vaisto on oikeassa.
Keskimääräisellä tuulen suunnalla veneen tavoitenopeus on
6,0 solmua (vaalea, heikompi
viiva). Kurssi on tällöin 44° tuulen silmästä.

kovempaa pitäisi purjehtia: 0,1 0,3 vai puoli solmua kovempaa?
Jos purjehtimalla viisi astetta
alemmas hyötyy kilpailijoihinsa
nähden 25 m, hyötyisikö 50 m
jos pudottaisi kurssia 10°?
Tieteellinen selitys löytyy
veneen polaareista. Kiertämällä
veneen polaaria tuulen mukana
huomaamme, että tavoitenopeus ja -suunta muuttuvat kun tuuli
kääntyy. Periaatteessa kysymys
on vanhasta säännöstä, jonka
mukaan pitää aina purjehtia
uutta tuulta kohti mahdollisimman
nopeasti. Kun tuuli kääntyy vastaan, paras vaihtoehto on yleensä vastakäännös. Pienempiin
(alle 10°) kääntymiin ei ei ehkä
kannata heittää, ja tällöin oikea
vaihtoehto on piinaaminen.
Jossain määrin reagointi shifteihin riippuu venetyypistä, toiset
veneet kun hyötyvät enemmän
skuuttien löysäämisestä kuin
toiset. Keskikokoiselle, n. 3035 jalkaiselle veneelle saadaan
polaareista
nyrkkissäännöksi
luovilla:

Kun tuuli kääntyy edestakaisin, kryssimerkille
pääsee nopeinten purjehtimalla nostavaa halssia alas ja vauhdilla. Vaaleampi vene purjehtii
styyrpuurin nostossa aavistuksen alemmas ja
kovempaa kuin tumma. Veneiden välinen separaatio kasvaa. Kun tuuli luovin puolessa välissä
kääntyy vasemmalle, vaalea vene on paremmassa asemassa tuulen käännökseen nähden
ja saavuttaa ylämerkin nopeammin (ks. Vääntöä
Taktiikkaan, WB-News 1/95 ss. 29-31).

Christine Erikson

3 KN
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4 KN

5 KN

6 KN

7 KN

Ompelimon lattialla kyykkiessämme törmäämme jatkuvasti samaan
ongelmaan: kuinka purje laskostetaan oikeaoppisesti.
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NUORUKAINEN JA MERI

VANHAKIN NUORTUU...

Bruno B.

KULUTUSHYSTERIAN

HULLUINA

VUOSINA OLI TAPANA VAIHTAA

VENETTÄ AINA KUN NAAPURIKIN

VAIHTOI, JA VARUSTELUN RATKAISI VENEMYYJÄN AMMATTITAITO

(ELI MITÄ SATTUI OLEMAAN VARASTOSSA). LASKUSUHDANTEEN MYÖTÄ VENEKAUPPA HIIPUI, MUTTA
EI SYYTÄ HUOLEEN: KUNNOLLA

TEHTY VENE KESTÄÄ VARMASTI
KAUEMMIN

KUIN

OMISTAJANSA

JA PYSYY MYÖS KUNNOSSA VASTAAVALLA HOIDOLLA (JA PARANEE

VANHETESSAAN KUIN HYVÄ VIINI,
TOTEAISI MOLEMPIEN ALOJEN ASIANTUNTIJAMME

HEPA N).

Uudet purjeet ovat purjeveneen ohitusleikkaus, niiden
hankkimisesta alkaa uusi vauhdikas elämä. Moni varhaisessa
teini-iässä oleva kaunotar kyntää
vesiä jo reippaassa keskituulessa
kuin vanha ämmä kipparin roikkuessa kaksin käsin pinnavarressa
ja perheen tasapainoillessa kallistelevilla pen///keillä. Veneen
mukana toimitetut vakiopurjeet
ovat kohtuullista sarjatuotantotavaraa, joiden efektiivinen elinikä
on n. 5 vuotta. Sen jälkeen ne
pikemminkin kallistavat venettä
kuin kuljettavat eteenpäin. Tiettyä
tekohengitystä voidaan antaa
esim. läpilatoilla (vert. nitro),
mutta todellista ongelmaa eli
venyvää kangasta ne eivät poista. Uusi isopurje maksaa saman
verran kuin perheen etelänmatka
ja antaa varmastikin saman verran elämyksiä.
Purjeen
hankinnassa
ei
pidä tuijottaa vain hintaa, vaan
käyttää aikaa ja haastatella
asiantuntijoita, ja lisäksi miettiä
miten käsiteltävyyttä voitaisiin
parantaa. Alkuperäiset levanki- ja
jalustusjärjestelmät ovat yleensä
raskaskäyttöisiä ja huonosti säädettäviä. Ne kannattaa miettiä ja
kunnostaa paremmiksi. Todellinen kauhun paikka on useimmille reivaaminen: kuitenkin koko
toimitus voidaan helposti rakentaa toimivaksi istuinkaukalosta
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käsin, jolloin kenenkään ei
tarvitse mennä epävakaalle
kannelle repimään vertavuotavin sormin kulmaa paikalleen,
eikä niinollen myöskään tarvitse
taiteilla epämukavasti ylisuurilla
purjeilla, mikä on epäterveellistä
niin purjeille kuin miehistöllekin.
Vene kannattaa varustaa LazyJackseillä, jotka ovat halvat ja
helpot itsekin rakentaa. Vastoin
yleistä käsitystä Lazy-Jacksit
toimivat hyvin myös ilman läpilattoja. Lisäksi ne antavat veneelle
ja omistajalle urheilullisen ja nuorekkaan leiman.
Seuraavana
uusittavien
vuorossa on keulapurjeet, joka
nykyään yleensä tarkoittaa
samaa kuin rullagenua (tai hienostuneempi versio rolleri, selitämme mielellämme eron).
Rullalaitteet ovat kehittyneet
huimasti,ja ennen kaikkea tulleet
selvästi edullisemmiksi. Yhdistelmä maksaa suunnilleen saman
kuin fokka ja genua. Rullalaite
kannattaa ostaa yhdessä purjeen kanssa, jolloin asiantuntija
voi auttaa valitsemaan sopivan
laitteen juuri sinun veneeseesi,
ja purje voidaan valmistaa siihen
sopivaksi. Vanhasta genuasta
saadaan harvoin toimiva rullapurje. Vaikka rullagenua onkin
aina jonkinlainen monen purjeen
kompromissi, on se kuitenkin
yleensä pienempi paha kuin
vääränkokoinen keulapurje, ja
niin ollen useimmiten parantaa
veneen suorituskykyä. Rantautumistilanteissa perinteisesti keulakannella hyppivä vaimo osaa
arvostaa kannella lepattavan
liukkaan kangasnipun puuttumista, ja tyhjäksi jäävälle purjeitten
säilytystilalle löytyy varmasti käyttöä. Vahvistamattomien tietojen
mukaan rullagenualla varustettu
vene pääsee nykyään merikarhusatamiinkin ...
Kansiheloitukselle kannattaa
suoda enemmän kuin yksi ajatus. Kaikki nostin- ja säätököydet
ovat tietysti johdettu istuinkaukaloon (kannattaa hankkia siistit

50-vuotislahjaksi uusi vinssi
kultakellon sijasta... hintakin on
suunnilleen sama.
pussit poistamaan köysispagetin
istuinkaukalosta). Ovatko vapauttajat kunnolliset, vai jo vaihdon
tarpeessa? Onko genuan jaluspiste helposti siirrettävissä? Onko
kikkitaljassa ja peräharuksessa
tarpeeksi välitystä? Vakiovinssit
ovat yleensä alimittaiset, mikä
kannattaa muistaa 50-vuotispäivien lähestyessä, kultakellohan
ei muutenkan sovi seilorin imagoon...
Mikäli perheesi nostaa metelin
aina kun haluat nostaa spinnun et
ole tutustuttanut heitä spinnusukkaan. Mikä voisikaan synkkänä
syysiltana lämmittää enemmän
kuin muisto siitä, kuinka ohitettiin kaikki matkalla Jurmosta Hankoon. Mikäli et omista spinnua, ja
perheesi vastustaa ajatusta,hanki
perhespinnu (eli asymmetrinen),
joka tuulen tullessa hiemankin takaviistosta on lähes yhtä
tehokas kuin spinnu, mutta vielä
paljon helppokäyttöisempi - et
tarvitse lainkaan puomia.
Edellä olevan lisäksi vanhaan
veneeseen voi hankkia lähes
mitä tahansa tarpeellista. On
kuitenkin syytä muistaa, että
GPS ei vapauta merkintälaskusta
ja olut viilenee pilssissäkin. Ilman
akkukäyttöistä tukankuivaajaa voi
kuitenkin olla vaikea elää, paitsi
WB:n henkilökunnan, sattuneesta
syystä.
Muista asioista olemme aina
valmiit keskustelemaan.

REIMA ALANDERIN MINI-TRANSATPROJEKTILLA ON TUULTA PURJEISSA.
VENEEN SUUNNITTELU ON PITKÄLLÄ

edestakaisin Biskajan lahden
poikki, ja yksin. Tähän kisaan
lähtijöitä ei ole kirkuen jonossa.

KÄYNNISTÄÄ MAALISKUUSSA.

Liity Reiskan Fan-clubiin

JA RAKENTAMINEN ON TARKOITUS

Projektiryhmässä suunnittelusta kantaa päävastuun Kamu
Stråhlman, Jyrki Järven antaessa hyviä vinkkejä jollamiehen
ja teollisen muotoilijan näkökulmasta Kukaties parivaljakoska
kehkeytyy ajan mittaan Suomen
Finot-Conq. Tärkein auki oleva
design-kysymys on tuleeko
kölistä kallistuva (canting keel)
vai ei. Kaikki veneet käyttävät
vesiballastia (max. 200 litraa/
puoli), mutta kääntyviä kölejä on
kokeiltu aika vähän. Kamu tutkii
asiaa VPP:n avulla.
Veneen purjehtii loppukesällä, jolloin harjoittelu käynnistyy
Itämerellä. Suunnitelmiin kuuluu
Tukholman Messut syksyllä Globenissa, ja Helsingin Messut talvella. Toukokuussa -97 vene rahdataan Ranskaan, missä odottaa
todelliset harjoitukset. Kesäkuun
Mini-Fastnet on kahden hengen
purjehdus - miehistöpaikoista
on hirvittävä taisto meneillään,
mutta toimituksen saamien tietojen mukaan Mikko Brummer
on vahvoilla. Pakollinen harjoituskilpailu ennen Mini-Transatia
on TransCasgogne, joka menee

Jos purjehdus Atlantin poikki
on vaikeaa, niin sitä on myös tällaisen projektin rahoitus, varsinkin kun se toistaiseksi tulee vain
omasta taskusta. Projektin ympärille on perustettu oma Support
Team, johon liittymällä voit tukea
hanketta. Palkinnoksi saat hyvän
mielen lisäksi upean taiteilija
John Zetterborgin maalaaman
julisteen, josta näyte tämän lehtisemme kannessa. Taiteilija on
uhrannut paljon aikaa Reiskan
hankkeen eteen, kanna sinäkin
oma kortesi kekoon. Liittyminen
käy kätevinten soittamalla Reiskan kännykkään 940-505 3736,
tai WB:n keskukseen. Juliste
tulee postissa hintaan 180,-.
Support Teamin jäsenet saavat tiedotteita projektin edistyessä
sekä kutsun Solo Partyihin, kun
ajankohta on sopiva. Yrityksille
on tarjolla oma, tuhdimpi tukipakettinsa à 1 purjemarkka.
Vahvistamattomien tietojen

Ranskalaiset ovat jo vuosia rakennelleet hurjia, 6,5 m:
n pituisia veneitä. joilla kilpaillaan yksin yli Atlantin. Veneen
pituus saa olla korkeintaan
kuusi ja puoli metriä, leveys
kolme metriä ja korkeus kölin
pohjasta maston huippuun
14 m. Muita sääntöjä ei sitten
juuri olekaan.
Veneissä on yhteensä
400 litran painolastitankit ja
joissakin yksilöissä jopa sivusuunnassa kallistuva (canting
keel). Säännön vuoksi veneissä on luotisuora pystynokka,
ja leveä perä vaatii kaksi
rinnakkaista peräsintä.
80m2:n mastonhuippuspinaakkeri 6,50-luokan päätapahtuma on Mini-Transat,
joka toinen vuosi käytävä
yksinpurjehdus Atlantin yli.
Kilpailussa on kaksi etappia, Brestistä Madeiralle ja
sieltä edelleen kuukauden
pysähdyksen jälkeen St.
Martinille Karibialla. Thierry
Dubois veneellään Amnesty
International saavutti v. -93
kilpailussa
uskomattoman
8,2 solmun keskinopeuden.
Parhaana vuorokautena taittui 254 mpk - yksin ja veneen
pituus on 6,5 m! Toinen tärkeä
kilpailu on Mini-Fastnet, joka
purjehditaan kahden hengen
mukaan Aki Kaurismäki on jo
alkanut kyhätä käsikirjoitusta E.
Helmingwayn romaanin “Young
man and the sea” pohjalta. Elokuvan nimeksi kaavaillaan “Kauas veneet karkaa”. Musiikista
vastaa Kaj Chydenius ja Ultra
Bra. Lavasteet John Z. der Borg.

WB:n hymypojan Reima Alanderinprojekti on edennyt tuumasta
toimeen.
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JOLLA

MASTOT
Mitä mastolta vaaditaan
Uuden E-jolla maston ominaisuudet lainattiin suoraan
Finn-jollista. Mastot tehdään
Finn-jollien muotin päälle, jättäen alhaalta paksuin metri pois.
E-jollan ja Finn-jollan säännöt
ovat niin samanlaiset, että valmis masto täyttää hyvin lähelle
minimimitat - toppia joudutaan
paksuntamaan aavistus teipillä
mitan täyttämiseksi.
Optimaalinen masto on poikkisuunnassa
minimimittainen
ilman vastuksen vuoksi. Painon
täytyy olla minimissä, pituussuunnassa masto voi olla maksimimittainen siipi vaikutuksen
aikaan saamiseksi. Markkinoilla
oleviin vakiomastoihin verrattuna
WB:n Selboatin kanssa tekemä
uusi masto on selvästi jäykempi
sivusuunnassa alhaalta. Chitan
E-jollamastoon jouduttiin lisäämään 1/2 kg lyijypaino säännön
täyttämiseksi.
E-jollamasto on hiukan helpompi saada riittävän jäykäksi
sivusuunnassa kuin Finn-jollan,

mutta sivuseinät ovat alhaalla
kuitenkin 7-8 mm umpihiilikuitua!

ta paljon, maston täytyy joustaa
myös sivusuunnassa.

Miksi maston pitää olla jäykkä
sivusuunnassa?

Maston poikkileikkaus

Maston taipuminen sivuttain
huonontaa aina nousua. Maston
sivutaipuma lisää purjeen twistiä
- muut saa selittää (alla olevan
MastCam-kuvan avulla). Kuvaan
on hahmoteltu katkoviivalla miltä
masto joka taipuu enemmän
sivuttain näyttäisi mastokamerassa.
Purjeen etuliesma siirtyy
keskeltä luuvarttiin päin. Sen
seurauksena keskiosa purjeesta
kohtaa tuulen pienemmässä kulmassa, kun masto taipuu paljon
sivuttain. Purje ikään kuin twistaa
etureunastaan väärinpäin - vaikutus on aivan sama kuin takaliikki
päästäisi liikaa keskeltä.
Kun masto on liian löysä
sivusuunnassa, veneestä tulee
tunnoton ajettava. Sillä voi ajaa
5-10° ylemmäs tai alemmas
ilman, että peräsimessä tuntuu
muutosta - oikeaa kurssia on
vaikea löytää ja pitää kryssillä.
Sivujäykkyyttä ei pidä kuitenkaan liioitella. Purjehtijan
roikkumiskyky asettaa rajansa,
ja varsinkin aallokkoisessa ja
puuskaisassa kelissä, kun kurssi
mutkittelee ja venettä täytyy ohja-

Maston tulee olla niin ohut
kuin suinkin poikkisuunnassa.
Vanhojen alumiinimastojen kaltainen, ovaalin muotoinen masto
on tässä suhteessa selvästi huonompi kuin pyöreä, minimimittainen hiilikuitumasto. Alumiinimaston seinämät ovat tasapaksut,
eikä siitä saada sivusuunnassa
riittävän jäykkää muuten kuin
tekemällä muoto ovaaliksi. Pyöreän hiilikuitumaston sivuseinät
voidaan tehdä paksummiksi kuin
etu- ja takaseinä, jolloin sivuttaisjäykkyydestä tulee riittävä.
Tuulitunnelissa tekemiemme
kokeiden perusteella paras masto
on siipimäinen, pituussuunnassa
maksimi- ja poikkisuunnassa minimimittainen. Tällainen masto on
kuitenkin erittäin kallis valmistaa.
Sen sisällä on periaatteessa
normaali pyöreä, minimimittainen masto. Siipimäinen kotelo
tehdään millinohuesta lasikuidusta eikä se vaikuta maston
Optimaalinen
masto
on tuulen
taipumaan juuri
lainkaan.
Finnsuuntaa
vastaan
minimimittaijollissa siipimasto on jo osittaunen
vastuksen Toistaiseksi
vuoksi.
tunutilman
tehokkaaksi.
siipimastoa ei ole vielä kokeiltu
E-jollassa.

E-jolla purjeet
Purjeiden osalta kehitys on
pidemmällä kuin mastojen. Chitalle ja Sharonille on tehty 5-6
prototyyppipurjetta ja Uuden Seelannin testausten jälkeen paras
malli alkaa olla selvillä.
E-jolla purjeessa on poikkeuksellisen suuri ahvenselkä.
Kun purje vanhenee, takaliesma alkaa pudota kovemmassa
tuulessa suojan puolelle (latat
taipuvat takapäästään leehen).
Tämä ei ole nopea muoto - takaliikin putoamisen estämiseksi
takaliikkiä täytyy kiristää reilusti
keskeltä. Seurauksena on ”kosmeettiset” rypyt ensimmäisen
ja toisen latan eteen - olemme
kuitenkin huomanneet, että purje
toimii näin (rypyistä huolimatta)
paremmin.
Uusi purje toimii hyvin vanhoissakin mastoissa. Hiilikuitumaston taipumaa voi helposti
lisätä hiomalla - alaosaa voi myös
jäykistää laminoimalla hiilikuitunauhat sivuille, mutta tämä vaatii
hiukan enemmän tietämystä.
Ennen kuin hankit uutta purjetta,
punnitse mastosi taipuma sekä
etu- että sivuttaissuunnassa (10
tai 12 kg:n puntti päässä), tai tuo
se WB:lle mitattavaksi. E-jollan
purje- ja masto asiossa osaavat
neuvoa Jocke Wilenius tai Mikko
Brummer (Jokella on yleensä
paremmin aikaa).

Maston sivuttaistaipuma lisää
purjeen twistiä. Vaikutus on
sama kuin jos takaliikki
päästäisi keskeltä.

Petri ja Mika kävivät tammikuussa harjoittelemassa Miamin
vesillä, ottaen osaa pariin kilpailuun, tuloksena ykkössija
molemmista. Kun tuotekehitys
vielä kiihtyy kohti Olympialaisia,
näyttää poikien tilanne hyvältä.
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Internetistä:

SAVANNAH´N SYYSKISAT

SAVANNAH´SSA KILPAILTIIN LOKAKUUN ALUSSA VIIMEISTÄ KERTAA

OLYMPIAPURJÄRJESTÄJIEN
MUKAAN SAVANNAH´SSA PURJEHDITAAN VAIN USA:N KARSINNAT ENSI KEVÄÄNÄ - MUUN MAALAISILLA EI OLE NÄIHIN KILPAILUIHIN ASIAA. MIKKO BRUMMER
OLI
SEURAAMASSA
SUOMEN
TOIVOJEN EDESOTTAMUKSIA.
ENNEN ENSI KESÄN
JEHDUKSIA.

Suomalaiset olivat liikkeellä
pienemmällä joukkueella kuin
kesällä. Solingit ja Starit eivät
osallistuneet lainkaan näihinsyyskilpailuihin ja Tomppe Johansson
(Laser) jäi muuten vain kotiin.
Suomen joukkueessa purjehtivat
Jali Mäkilä (Finn), Petri LeskinenMika Aarnikka ja Petri Karto-Pele
Matilainen (470), sekä tytöt
Chita Smedberg ja Sari Multala
(Eurooppa-jolla).
Lisäksi joukkueeseen kuuluivat Ruotsin Fredrik Lööf ja Uuden
Seelannin Sharon Ferris, jotka
ovat koko kesän toimineet suomalaisten sparrausvastustajina.
Finn (FIN ja SWE)
Jali aloitti kilpailut huonosti 16.
sijalla jäätyään ”reikään” ensimmäisen luovin kevyissä tuulissa.
Jatkossa tahti parani huomattavasti, tuloksena yksi lähtövoitto ja
5. sija lopputuloksissa vain kaksi
pistettä kakkosesta. Fredrik Lööf
purjehti varmasti ykköseksi, huonoimpana sijanaan viides. Jali ja
Fredrik testasivat kolmea eri kankaasta leikattua WB-purjetta, iltaisin FIN-tunnus vaihdettiin SWE:
ksi. Purjeissa oli selviä eroja, ja
opimme yhtä ja toista uutta siitä,
miten kangas vaikuttaa purjeen
muotoon. Savannah´ssa purjehdituista 11 startista 7 on voitettu
WB-purjeella - seikka, joka sai
mm. Espanjan ja Kanadan valmentajat raapimaan päätään.
470 (Petri/Mika, Pete/Pele)

Petri ja Mika olivat kolmessa
lähdössä kuudesta ensimmäisenä maalissa, ja vielä varsin
runsaalla erolla kakkoseen.
Valitettavasti kaksi kertaa tuloksena oli PMS (Petri-Mika-Startti),
mikä pudotti venekunnan yhteistuloksissa pois kärjestä. Vauhtia
kyllä riittää, kunhan varaslähtösyndroomasta vain päästään
eroon - pojat
varastivat kahdesti myös MM:ssä ja edellisissä
esikisoissa jne...
EM:ssä ei
varaslähtöjä tullut ja tuloksena
hopeaa. Toinen 470-venekuntamme Pete ja Pele ei ollut aivan
parhaassa iskussa
purjehtien
kuitenkin lopputuloksissa jonkun
sijan olympiakandidaattien edelle.
Molemmat venekunnat lähtevät
Jocke Wileniuksen kanssa takaisin Savannan lämpöön jokuukauden kuluttua, testaamaan välineitä - mm. kevyempää mastoa ja
läppäpurjetta. MM-kisat ovat
tammikuussa Brasiliassa.
E-jolla tytöt
Myös tytöt purjehtivat hyvin.
Chita päätyi tasaisen sarjan
jälkeen seitsemänneksi, vaikka
joukossa oli yksi keskeytys fallin katkeamisen vuoksi. Vasta
17-vuotias Sari Multala, joka oli
hakemassa tuntumaa kansainväliseen kilpailuun, paransi koko
ajan loppua kohden. Kilpailujen
ulkopuolella tytöt saivat aikansa
kulumaan varsin vaivattomasti

Chita osaa E-jollapurjehduksen
vaikka silmät kiinnii, eikä hymy
hyydy tiukassakaan paikassa.
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GRAND BANKS-KUUNARIT

Viime vuosisadan puolivälissä Newfoundlandin rannoilla
kehittyi uusi kuunari-tyyppinen alus kalastuskäyttöön.
Monet pitävät näitä PohjoisAtlantin kuunareita kaikkien aikojen hienoimpina
kalastusveneinä, toiset jopa
hienoimpina purjealuksina,
mitkä ovat Valtamerien aaltoja halkoneet.

Lähteet:
The Ship

Björn Landström:
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Näitä jättiläismäisiä kaksimastoisia veneitä ei rakennettu kestämään
ikuisesti. Ne olivat työveneitä, joitten omistajat ja kipparit uskoivat,
että hyvällä hoidolla ja onnella ne
voisivat tuoda takaisin alkuperäisen
sijoituksen, vieläpä vähän voittoakin.
Silloin harvoin kun näin tapahtui,
ne saattoivat kestää 20 tai jopa 30
vuotta.
Gordon W. Thomas, erään tunnetuimman kipparin poika, taltioi
77 kuunarin historian vuosilta 18741930. Ainoastaan yksi, Adventure,
purjehtii edelleen. Adventure on
alus jossa Gordonin isä Jeff menehtyi
sydänkohtaukseen 1934, hakatessaan
jäitä takilasta. Toinen jäljellä oleva,
Lottie S. Haskins, on museossa New
Yorkissa ja tullaan kunnostamaan
purjehduskuntoon. Lopuista 75:stä
kuunarista kymmenen romutettiin
tai myytiin muuhun käyttöön, 7 torpedoitiin tai pommitettiin upoksiin
ensimmäisessä maailmansodassa, ja
kokonaista 58 koki normaalin väkivaltaisen lopun - ajautui rantaan,
tuhoutui matalikoille tai yksinkertaisesti ei palannut milloinkaan
purjehdukseltaan, yleensä vieden
miehistönsä mukanaan.
Tämä isojen kalastusalusten
laivasto kasvoi yhdessä USA:n itärannikon asujaimiston myötä. Yhä
useammat pystyivät ostamaan kalaa,
tarvittiin enemmän turskaa, pallasta
ja hummereita, mikä tarkoitti yhä
pidempiä kalastusmatkoja. Suurempi
saalis oli saatava kotiin mahdollisimman taloudellisesti. Tähän tarvittiin
taas enemmän merimiehiä, enemmän suolaa, enemmän syöttejä...
se johti suurempiin aluksiin. Kaksi
asiaa, joilla oli ratkaiseva merkitys
kalastuskuunareiden suunnitteluun
1800-luvun puolivälissä, olivat huomio kalojen säilymisestä tuoreena

jäädytettynä, sekä rautatieverkoston
nopea kasvu. Yhä enemmän ihmisiä
oli tavoitettavissa. Alusten piti siis
olla paitsi suurempia, myös nopeampia.
Monille kalastajille vauhdin
tavoittelu muodostui kohtalokkaaksi ja kauhistuttava määrä aluksia
menetettiin. Viime vuosisadan toisella puoliskolla katosi 600 kuunaria
vieden mukanaan 3500 kalastajaa
meren hyiseen syliin.
Kippareitten pyrkimys vauhtiin
johti väistämättömästi kilpailemiseen, alkuun epävirallisesti apajille
ja sieltä takaisin satamaan purjehdittaessa. Ensimmäinen virallinen
kilpailu järjestettiin 1886, jolloin
kymmenen Bostonilaista kuunaria
kilpaili hopeisesta pokaalista ja 1,500
dollarin (enemmän kuin uuden kuunarin hinta!) rahapalkinnosta.
Kilpailutoiminta jatkui epäsäännöllisenä vuoteen 1907, jolloin teekuningas Sir Thomas Lipton asetti
palkinnon kalastajien kilpailtavaksi. Sir Thomas ei koskaan jättänyt
käyttämättä mahdollisuutta saada
nimeänsä/ teenjuojien tietoisuuteen. Kalastajien kilpailuja seurasikin
monituhatpäinen yleisö. Lieneekö
kyseessä ollut ensimmäinen sponsoroitu urheilulaji.
Sir Thomas sekaantui tahtomattaan kalastajien kilpailuun vielä
v. 1920. Shamrock IV oli haastajana
America´s Cup:ssa, kun eräänä
päivänä kilpailu peruutettiin kovan
merenkäynnin takia. Moinen raukkamaisuus oli liikaa William H.
Dennisille, Halifax Herald and Mailin kustantajalle, ja lokakuussa lehti
julkaisi haasteen kansainvälisestä
Pohjois-Atlantin kalastajien kilpailusta kutsuen sitä “tosi merimiesten
kilpailuksi”. Palkinnoksi asetettiin
hopeapokaali ja 5000 dollaria. Vielä
samassa kuussa Massachusettsista
kotoisin oleva Esperanto löi Delavanan (Nova Scotia, Kanada) suoraan kahdessa kilpailussa.
Tämä voitto oli alku kanadalaisten ja jenkkien taistolle, ja kilpailu
sai aivan uuden luonteen. Kanadan
kansallista kunniaa oli pahasti loukattu ja pikaisesti muodostettiin
syndikaatti rakentamaan kuunari,
joka valloittaisi palkinnon. William
J. Roué, joka oli tunnettu nopeista
kilpajahdeistaan, sai tehtäväkseen
piirtää aluksen, joka olisi paitsi
nopea kilpavene, myös toimiva
kalastusalus. Tuloksena oli kaikkien
aikojen suurin kuunari, 143 jalkainen
Bluenose.
Samoihin aikoihin toinen tunnettu suunnittelija, W. Starling Burgess

Viime vuosisadan toisella
puoliskolla katosi 600 kuunaria,
vieden mukanaan 3 500 kalastajaa
meren hyiseen syliin.
sai Bostonilaiselta syndikaatilta toimeksiannon suunnitella iso kuunari,
joka kykenisi lyömään “kaiken,mitä
kanadalaiset saisivat aikaan”. Starling Burgess oli saavuttanut suuren
maineen America´s Cup-veneiden
suunnittelijana, ja juuri hänen
koulussaan kasvoi nykyaikojen
menestyksekkäin venesuunnittelija
Olin Stephens. Burgessin piirtämä
alus laskettiin veteen kaksi viikkoa
myöhemmin kuin Bluenose, ja se sai
kasteessa nimekseen Mayflower.
Molemmat alukset työskentelivät kunniakkaasti kalastusaluksina,
mutta kanadalaiset pitivät Mayfloweria liiaksi huvi- ja kilpa-aluksena
ja kieltäytyivät kohtaamasta sitä. Kansainvälinen kilpailukomitea hylkäsi
sen ja, sovittaakseen epäoikeudenmukaisuuden toisella, se hylkäsi
myös 14 v. vanhan kalastuskuunari
Arethusan (joka sittemmin saavutti

mainetta rommin salakuljettana).
Kuunari Esperanto oli sillä välin
ehtinyt haaksirikkoutua, joten puolustajaksi jäi ainoastaan Elsie, 11 v.
vanha aito kalastusalus. Se taisteli
urhoollisesti, mutta oli yli 30 jalkaa
lyhyempänä vailla mahdollisuuksia
Bluenosea vastaan.
Kieroilu, sääntöjen kiertäminen,
vierailla vesillä kilpailemisen boikotoiminen ja kaikenlainen vehkeily
tuli tavaksi - käytös, joka muistutti
läheisesti America´s Cupia alusta
saakka varjostanutta epäurheilijamaisuutta. Kieroilu päättyi vasta
viimeiseen kilpailuun v. 1938. Purjehtivat kalastusalukset ja saalistaminen niistä laskettavista piskuisista
doryistä oli 1920-luvulla kuolemassa
sukupuuttoon, kun moottorikäyttöiset terästroolarit tekivät tuloaan.
Kalastajat kuitenkin kunnioittavat
perinteitä, ja rahapalkinnotkin houkuttelivat, joten kuunareita rakennettiin edelleen. New Englandin väki ei
luopunut unelmastaan valloittaa
pokaalia Mayflowerin ja Elsien
häviöiden jälkeen. He kääntyivät jäl-

leen Starling Burgess:in puoleen ja
tuloksena oli Puritan. Epävirallisessa
kilpailussa Mayfloweria vastaan
Puritan
osoittikin
nopeutensa,
mutta se ei koskaan päässyt näyttämään kykyjään tosikoitoksessa. Vain
101 päivää valmistumisensa jälkeen
Puritan monen edeltäjänsä tavoin
haaksirikkoutui Sable Islandin vaarallisille hiekkasärkille.
Kalastuskuunareiden kuuluisimman suunnittelijan, Tom McManusin
piirtämä Henry Ford tarjosi lopulta
kunnon vastuksen Bluenoselle vuonna 1922. Sarjaa varjostivat lukuisat
varaslähdöt sekä syytteet, että Henry
Fordin isopurje oli liian suuri. Happamasti amerikkalaiset totesivat,
ettei Henry Fordia lyönyt Bluenose
vaan kilpailulautakunta.
Seuraavana vuonna Newfoundilaisen kipparin Ben Pinen johtama
syndikaatti tilasi Starling Burgessilta
ja Francis Painelta Columbian kilpailemaan Bluenosea vastaan. Ensimmäisessä kilpailussa Bluenose, jota
kipparoi kuten aina Angus Walters,
Elsie oli parhaana pidetyn kuunareiden
suunnittelijan Thomas McManusin
kuuluisin laiva. Se laskettiin vesille v.
1910. Kauniisti pyörtyvä keularanka
oli Grand Banks-kuunareiden tunnusmerkki. Elsie oli 105 jalkaa pitkä ja painoi 98 tonnia - hyvin samoissa mitoissa
kuin kotoinen kuunari Helenamme.
Purjeiden nimitykset perästä keulaan:
mainsail, main topsail, foresail, fore
topsail, fisherman, fore staysail, jib, jib
topsail..

Björn Landström: The Ship
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Varsinainen kalastaminen Newfoundlandin hiekkasärkillä tapahtui pienistä
Doryistä käsin. Doryn penkit olivat irtonaiset, jolloin niitä voitiin kasata pinoon
sisäkkäin kuunareiden kannelle. Kun
kalastus oli päättynyt, kuunarin tehtävänä oli lennättää lastinsa mahdollisimman nopeasti toreille kaupattavaksi.

voitti yhdellä minuutilla 40 mailia
pitkän radan. Toinen kilpailu keskeytettiin tuulen loppumisen vuoksi, mutta Bluenose oli jo kiertänyt
poijun väärin ja Columbia julistettiin voittajaksi. Kolmannen lähdön
voitti Bluenose kahdella minuutilla.
Kilpailulautakunta halusi vielä purjehdittavan yhden lähdön, mutta
Angus ei suostunut. Niinpä pokaali
myönnettiin Columbialle, jonka kippari Ben Pride kuitenkin kieltäytyi
ottamasta palkintoa vastaan!
Epäsopu jatkui edelleen: sekä
Columbia että Bluenose voittivat
omat karsintansa, mutta Angus Walters kieltäytyi purjehtimasta vierailla
vesillä, joten kilpailua ei syntynyt.
Seuraavana vuonna Columbia haaksirikkoutui tavallisella kalastusmatkalla, vieden mennessään koko 22
henkisen miehistönsä. Moneen vuoteen ei kilpailuja ajateltukaan.
V. 1930 jo 80-vuotias Sir Thomas
Lipton lahjoitti palkinnon kalastajien
kilpailuun purjehdittavaksi kolme
viikkoa America´s Cupin päättymisen jälkeen. Liikemies Louis Thebaud
omisti kuunarin Gertrude L. Thebaud,
jonka oli suunnitellut Francis Paine ja
jota kipparoi vanha kettu Ben Pine.
Angus Walters joutui luopumaan
periaatteestaan, ettei kilpaile vierailla vesillä. Thebaud voitti suoraan
kahdessa kilpailussa ja Walters, joka
ei koskaan hävinnyt Halifax Herald
Trophya, joutui jättämään Lipton
Trophyn Gloucesteriin Amerikan
puolelle. Seuraavana vuonna kanadalainen Walters otti paikkansa
takaisin voittamalla Halifax Trophyn
suoraan kahdessa lähdössä.
Viimeinen kilpailu purjehdittiin
1938 Bostonin ulkopuolella lehdistön
ja yleisön vaatimuksesta, kolme kierrosta 18 mailin radalla. Ensimmäisen
kilpailun voitti Thebaud ja toinen kilpailu keskeytettiin ajan täyttymisen
vuoksi Thebaudin johtaessa. Sääntöjä
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kovin väljästi tulkiten Angus Walters
kevensi Bluenosen paarlastia ja voitti.
Seuraavana päivänä Thebaud
lopetti sarjan lyömällä/ Bluenosen,
jolta katkesi ylämaston harus johtoasemassa. Bluenose voitti viimeisen
kilpailun 2 min 50 sekunnin erolla.
Nerokkaan suunnittelijansa Bill
Rouén ja Angus Waltersin ansiosta
Bluenose ei hävinnyt kertaakaan
Halifax Herald Trophya koko 18-vuotisen kilpailu-uransa aikana. Angus
Waltersia onkin kuvattu sanoilla
agressiivinen, epäurheilijamainen,
ärsyttävä, mutta hitonmoinen purjehtija. Tuleeko kuvauksesta joku
Dennis mieleen?
Unohtumattomin
kilpailu
purjehdittiin 1892 Gloucesterin
perustamisen
250-vuotisjuhlien
kunniaksi. Veneet oli jaettu kahteen
eri luokkaan, yli ja alle 85 jalkaa vesilinjassa, ja ne kilpailivat omatekoisen
tasoitussäännön mukaan. Useimmat
kuunarit olivat Gloucesterissa monta
päivää etukäteen rikaamassa takiloitaan ja puhdistamassa pohjia. Harry
Belden kipparinaan Maurice Whalen
ei kuitenkaan tehnyt kumpaakaan,
vaan saapui satamaan vasta viimeisenä iltana ruumat täynnä makrillia.
Kilpailupäivän aamua kuvaa
Gloucester Herald: “Melkein hurrikaani täydennettynä sadekuuroilla ja
Pohjois-Atlantilta vyöryvällä sumul-

la”. Mitä lienevätkään kipparit ajatelleet, mutta kaikki kymmenen alusta
ilmestyivät lähtölinjalle, eikä kukaan
ollut vaivautunut reivaamaan.
Kerrotaan, että kipparit Whalen,
Bohlin ja Jacobs olivat antaneet sitoa
nostimen ylös mastoon niin, ettei se
ollut miehistön tavoitettavissa.
Ensimmäinen
kääntömerkki
oli laiva Nahant East Pointin ulkopuolella. Sen löysi sumun ja sateen
seasta ensimmäisenä Ethel Jacobs,
huomasi olevansa liian pitkällä ja
jiippasi. Puomi löi yli sellaisella voimalla, että kahveli osui vantteihin ja
katkesi. Jacobs luopui kilpailusta ja
sen myötä kaksi pikkuluokan alusta
tuli järkiinsä ja palasi rantaan. Mutta
Jacobsin keskeytettyä kilpailua johti
Harry Belden,makrilleineen kaikkineen!
Aikakauden lehdistö kirjoitti
maaliintulosta: Eräs vanha kalastaja roikkui veneensä takilassa
nähdäkseen maalilinjan paremmin.
Kun kanuunan savu pöllähti, hän
riehaantui karjuen: “Maurice voitti!
Hän on kaulaansa myöten vedessä! Harry Belden voitti, jalo Harry
Belden, seilaten kyljellään yli linjan,
miehistön istuessa kölillä!”.
Nämä miehet olivat rautaa ...

Björn Landström

Ne, jotka kuvittelevat että pystykeula on IMS-säännön seurausta, eivät
ole tutustuneet kalastuskuunareiden
yhteen tyyppiin, joita kutsuttiin plumb
stemmereiksi pystyn keulansa vuoksi.
Useimmiten kuunarit varustettiin pitkällä keulapuomilla, mutta sellaisiakin
tehtiin, joissa keulaharus kiinnittyi

suoraan kokkaan. Voimakkasti keulaa
kohti kohoava varalaita suojasi merenkäynniltä kalastajia, jotka perkasivat
saalistaan matkalla kotisatamaan.
Keulan negatiiviset vesilinjat ja leveä
peräylitys viistoine peräpeileineen
oli perintöä maineikkaista PohjoisAmerikan tee-klippereistä.
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OTTOJA KAIKKIALTA MAAILMASTA:

USASTA, KANADASTA, AUSTRALIASTA, BRASILIASTA JA ERI
EUROOPAN MAISTA.
Osa viesteistä on pelkästään
kiitosta Netin parhaista purjehdusaiheisista sivuista. Osa on
kysymyksiä liittyen joihinkin teknisiin yksityiskohtiin, osa purjetarjouspyyntöjä ja osa jopa tilauksiakin: Seattleen, Miamiin, Barcelonaan, Wieniin, Aucklandiin, eri
puolille Eurooppaa ja yli EU-rajojen. Enimmäkseen olympialuokkiin ja jolliin, mutta on joukossa
tavallisia
cruising-purjeitakin
esimerkiksi Tanskaan. Internet
on osoittautunut oivalliseksi WB:
n käyntikortiksi, jonka kautta
aukeavat maailmanmarkkinat.
WB-News on jaettu Netissä
kahteen kategoriaan. Ajankohtaiset (paikalliset) uutisaiheet ovat
Suomeksi, ja yleisluontoiset
artikkelit Englanniksi. Uudet
artikkelit on tarkoitus julkaista
myös Suomeksi - tähän saakkaa jutut ovat olleet etupäässä
vanhoista WB-Newseistä poimittuja käännöksiä. Toisaalta myös
uutisointia on tarkoitus laajentaa
englanninkieliseksi.
Internetin hyvä puoli on, että
verkossa voidaan käsitellä hyvinkin pieniä erikoisryhmiä koskettelevia aiheita, jotka Suomen kokoisessa maassa kiinnostavat vain
kourallista ihmisiä, mutta ympäri
maailmaa jo merkittävää joukkoa.
Painetussa julkaisussa on ajateltava paino-, paperi- postitus- ym.
kustannuksia ja kirjoitettava
aiheista, jotka kiinnostavat suurempia ryhmiä.
Internetin
lukemattomista
uutisryhmistä rec.boats.racing
tarjoaa mahdollisuuden itsensä
sivistämiseen kaikilla kilpapurjehduksen osa-alueilla. Siellä voi
keskustella muiden kokemuksista hankkiessaan uusia vinssejä,
GPS:n tai vaikka purjeita. “Uutis-

Surf´s Up! WB:n opastamana
Tiedon Valtameren parhaille
beacheille.
ryhmä” ja “keskustella” voi tuntua
vähän oudolta, koska itse asiassa
kyseessä on kirjekerho tai ilmoitustaulu, johon kuka tahansa voi
kirjoittaa omista kokemuksistaan.
Mutta keskusteluryhmäksi tätä
hommaa kutsutaan, ja keskusteluryhmiä seuraamalla ja itse
kysymyksiä esittämällä voi oppia
yhtä ja toista hyödyllistä.
Pieni varoituksen sana Internetin avoimeen luonteeseen
liittyen: verkossa kuka tahansa,
jolla on kirjoittajan lahjoja, voi
esiintyä asiantuntijana, vaikka
todellista kokemusta olisi hyvinkin vähän. Tervettä järkeä siis
tarvitaan. Yleensä asiantuntijan
tunnistaa siitä, että tämä on kannanotoissan varovainen. Mitä
enemmän jostain asiasta tietää,
sen paremmin ymmärtää, miten
vähän siitä tietää.
Nicoretten
edesottamuksia voi jatkossa seurata
paitsi
WB-Newsin
sivuilla,
Nicoretten omassa ositteessa
www.vov.se/sail/, josta löytyy
Ludden hauska ja tosioloja
Valtameripurjehduksessa hyvin

kuvaava päiväkirja Cape-Rio
kilpailusta.
Jos on aiemmin ihmetellyt
kaikkea
Internet-vouhotusta,
tähän mennessä on kai tullut selväksi itse kullekin, että kyseessä
on, ellei nyt Tiedon Valtameri niin
ainakin Tiedon Karikko, jossa
luovien saa talvi-illat kulumaan
vähän nopeammin uutta kesää
odotellessa.

“Kaikkea kivaa WB-krääsää
shopistamme http://www.studio
stores.warnerbros.com/”.
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IMS UUTISIA

IMS-SÄÄNTÖÖN

TULEE

TÄKSI

KESÄKSI TAAS MELKO HUOMATTAVIA MUUTOKSIA.
POSITIIVINEN
LATTOJEN

EHDOTTOMAN
MUUTOS ON LÄPI-

SALLIMINEN

RANGAISTUSTA.

ILMAN

VIHDOIN VIIMEIN,
VOISI SANOA, SUOMIHAN ON JO
USEITA VUOSIA AJANUT LATTARANGAISTUKSEN POISTAMISTA.

Toinen muutos, joka lisää
IMS:n soveltuvuutta erityyppisille
veneille on asymmetrisen spinaakkerin salliminen. Spinaakkerivaihtoehtoja on jatkossa kolme:
• Vene voidaan varustaa pelkästään perinteisillä spinaakkereilla.
• Voidaan käyttää genaakkereita,
jotka kiinnittyvät veneen keskilinjalle (joko bogsprööttiin tai
veneen keulaan). Tämä sallii
tavallisen perhespinaakkerin
käyttämisen.
• Kolmantena vaihtoehtona
voidaan käyttää tavallisten
spinaakkereiden lisäksi yhtä
asymmetristä, jonka saa kiinnittä puomiin.
Viimeinen vaihtoehto sallii siis
yhden spinaakkerin enemmän
kuin tavallinen IMS-säännön
rajoitus (2-3 kpl normaalikokoisille veneille). Eri vaihtoehdoille lasketaan oma mittalukunsa, yhdistelmästä tavallinen/asymmetrinen
spinnu rankaistaan eniten. Koska
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uuden säännön kertoimia ei ole
vielä julkistettu, on vaihtoehtojen
“kannattavuutta” mahdoton kommentoida. Jussi Mannerberg
tietää ehkä enemmän.

KEY WESTIN KOKEMUKSIA
Chris Winter kävi tammikuun
puolessa välissä purjehtimassa
Key Westin perinteisen talviregatan. Key West on Pohjois-Amerikan mantereen eteläisimmässä
kärjessä (paikallinen Hanko siis),
niinpä siellä oli kesäisen lämmintä, kun USAta samaan aikaan
koitteli pahimmat pakkaset ja
lumimyrskyt vuosikymmeniin.
Chris purjehti suurimmassa IMS 1-luokassa taktikkona
Italian voitokkaaseen Admiral´s
Cup-joukkueeseen kuuluneesSpinaakkeri

Viime vuoden menestyksekkäin
iso vene Blue Yankee oli Key
Westissä vasta neljäs.
sa Capricornossa. Se on viime
vuoden Farr 46. Amerikkalainen
kippari oli chartrannut ja rahdannut Capricornon Italiasta saakka
vain Key West-regattaa varten.
Kilpailut purjehdittiin erinomaisissa tuulissa, jotka vaihtelivat
kolmesta kymmeneen metriin
Chris kertoo, että päällimmäiseksi vaikutelmaksi jäi, että
uusi sääntö heiluttaa mittalukuja
selvästi enemmän kuin oli arvioitu. IMS 1-luokassa veneiden
lu vut muuttuivat viime vuoteen
verrattuna ± 4 s/mpk. Esim. Capricornon luku nopeutui 4 sekunnilla, kun Pintan luku samaan
aikaan hidastui 4 sekuntia. Kun
veneet viime vuonna olivat purjehtineet tasapäisesti Admiral´s
Cupissa, ei Capricornolla nyt
“Tämän vuoden sääntö
heiluttaa mittalukuja enemmän
kuin oli arvioitu”
ollut juuri mahdollisuuksia Pintaa
vastaan. Viime vuonna suurta
luokkaa selvästi hallinnut Blue
Yankee (Farr 46) jäi Key Westissä neljänneksi huolimatta
siitä, että omistaja oli varustanut
veneen tuoreilla 3DL-purjeilla
ja palkannut Russel Couttsin
America´s Cup-miehistöineen
ajamaan venettä. Capricorno oli
seitsemäs. IMS-1:n voitti upo uusi
Nelson Marek 46 Bright Star, jota
kipparoi jollaluokista tuttu Steve
Benjamin.
Dave Ullman voitti Melges 24:n
Genaakkeri

Dacron-purjeilla
470-luokan elävä legenda
Dave Ullman teki ensi esiintymisensä Melges 24:n ruorissa
ja menestyksellä. Ullman oli niin
ylivoimainen peräti 61:n veneen
joukossa, että viimeisenä päivänä hän saattoi keskittyä golfin
peluuseen.
Mielenkiintoisinta
asiassa on, että Ullman purjehti
radiaalileikatuilla Dacron-purjeilla.
Luokan ensimmäisen Euroopan
mestaruuden voitti niin ikään
Dacron-purjeilla purjehtinut Italian
Claudio Zuccoli.
Melges 24:n High-Tech-imagoon on ollut helppo yhdistää
3DL- ja Genesis purjeet. Menestystä 3DL:llä ei ole kuitenkaan
ollut Melgeseissä. Ennen joulua purjehdituissa USA:n mestaruuskisoissa (joissa Henrik
Thelen kävi vierailemssa guest
starina), 3DL-veneitä oli 7 kpl
55:stä osaanottajasta, suurin
osa Northin ammattikuskeja.
Paras oli 11. Chris Larson, joka
oli paikalla olleiden todistajien
mukaan kaikkea muuta kuin tyytyväinen edustamansa purjeompelimon tuotteisiin, olihan hän
kesällä hallinnut luokkaa miten
tahtoo perinteisillä panelipurjeilla. Doylen JB Brown, joka on
mukana Nicoretten suunnittelijaryhmässä oli kisassa toinen.
Chrisin kertoman mukaan
Key Westissä näkyi 3DL-purjeita
runsaasti, mutta tuloksellisesti
kisa ei ollut niiden. Luokkavoitto
meni jokaisessa IMS-luokassa
perinteisesti paneloiduille purjeille - ajattelemisen aihetta niin
Nevadan autiomaassa sijaitsevalle “purjetehtaalle” kuin sen
Eurooppalaiselle “timanttiselle”
partnerillekin. Toisaalta kaikkien
kärkiveneiden purjeet olivat liimatut - ks. juttuamme purjeiden
liimauksesta sivulla 21.

PERHESPINAAKKERIT
JA GENAAKKERIT

“Uudet” avotuulipurjeet herättävät sekaannusta nimityksillään.
Sovitaanko, että purjeita kutsutaan vastedes näin:
• Spinaakkeri. Kaikki tietävät
mikä on spinaakkeri: symmetrinen purje, joka kiinnitetään
spinnupuomiin ja jonka leveys
puolivälissä sivuliesmoja on
vähintään 75% alaliesmasta.
• Asymmetrinen (spinaakkeri).
Nimensä mukaisesti asymmetrinen on epäsymmetrinen:
etuliesma on pidempi kuin
takaliesma, poikkileikkauksessa takareuna on litteämpi ja
etureuna pyöreämpi. Asymmetrinen kiinnitetetään normaalilla
tavalla spinnupuomiin. Sen
puolileveys on yleensä vähintään 75% alaliesmasta.
• Genaakkeri. Genaakkeri kiinnitetään veneen keskilinjalle, joko
erilliseen kokkapuuhun, kannella makaavan spinnupuomin
päähän tai veneen föörissä,
kannessa olevaan lenkkiin.
Genaakkeri on asymmetrinen
purje, jonka puolileveys on
tavallisesti kapeampi kuin 75%
alaliesmasta, tyypillisesti 6070%. Genaakkeri on yleensä
varustettu joko sukalla tai irrallisella rullalaitteella.

Taikuri on vetänyt hatustaan
Genaakkerin.

Chris Winter on tehnyt comebackin WB-Sailsin riveihin
pyöritettyään viisi vuotta omaa
purjebisnestään Amerikoissa.
Tervetullut vahvistus muutenkin
vahvaan porukkaan (die-hard).
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LIIMAA SAUMOISSA

VIIMEISTÄ

IMS-MUOTIA

SUORAAN

COWESISTA

ULTRABOND -

JOUTAAKO OMPE-

LUKONE TEKNIIKAN MUSEOON?

Lentokonemiehet ovat aina
tienneet, miten tärkeää tyviliitosten pyöristäminen on. Jostain
syystä pyöristykset unohtuivat
IOR-aikakaudella. Bravan kölin
tyviliitos.

IMS-sääntö suosii aivan selvästi suurta stabiliteettia. Sen
seurauksena bulbiköli on taas noussut arvoon arvaamattomaan. Judel-Vrojlikin versio aiheesta muistuttaa 20-luvulla
suunnitellun Starin köliä: pitkä, litteä bulbi, joka jatkuu kölin
taakse, ei ole juuri lainkaan paksumpi kuin itse kölin alapää.
Bulbin yläreuna on terävä kuin kölin jättöreuna. Kölin taakse
jatkuva bulbi haukkaa pienemmän osan kölin tehollisuudesta
syväydestä kuin sellainen, joka jatkuisi kölin alle ja eteen.
Edelleen ajatuksena lienee, että kölin taakse jäävän pyörteen
sisällä bulbista on vähiten haittaa.
Bulbi kuullu Pintalle, joka oli eräs Admiral´s Cupin nopeimmista isoista veneistä.

Bulbin tarkoituksena on saada mahdollisimman
paljon punttia alas, mutta siten, että se jarruttaa
mahdollisimman vähän. Farrin IMS-bulbi näyttää
ensikatsauksella konventionaalisemmalta kuin
pahimman kilpailijansa Vrojlikin, mutta tarkempi tutustuminen pajastaa hienompia detaljeja.
Poikkileikkaukseltaan kolmiomainen bulbi on
litistetty edestä alhaalta siten, että kölin etureuna jatkuu alas asti. Paksuimmassa kohdassa
alhaalla on terävä kulma - samanlainen nipistys on myös Farrin Whitbread-60:n bulbissa.
Pohjalinja kaartuu hiukan ylöspäin kohti piikkiterävää takapäätä. Bulbin selkä on terävä lähes
piikin päähän saakka.
Farrin köleissä evä on pronssia. Köli kuuluu
Bravalle.
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Mika Svetlick vieraili jo 10
vuotta sitten liimatehtailijoiden
pakeilla yrittäen löytää liiman,
joka tekisi purjeiden saumaamisen tarpeettomaksi. Sopivaa
liimaa, joka olisi ollut riittävän
vahvaa, mutta kuitenkin helppokäyttöistä, ei silloin löytynyt.
Amerikkalainen kangasvalmistaja on parin viime vuoden aikana
kehitellyt valmiiksi liimakoneen,
jonka avulla saumat, vahvikkeet,
lattataskut - kaikki, mikä purjeessa on ommeltu, voidaan kiinnittää
liimaamalla. UltraBond systeemillä, kuten valmistaja sitä nimittää,
voidaan liittää yhteen kaikista
nykyään käytössä olevista materiaaleista leikattuja purjepaneleita. UltraBondi menetelmän etuja
ovat:
• UltraBond liimaus eliminoi purjeen venymisen saumoista.
• Liimatut, tasaiset saumat liitetään yhteen ilman esijännitystä.
• Purjeen paino putoaa, koska
saumat voivat olla kapeampia
eikä ylimääräisiä saumavahvikkeita tarvita.
• Purjeessa voidaan käyttää
keveämpiä, liimattuja vahvikkeita
• Voidaan kehittää entistä kevyempiä kalvokankaita, kun ei
tarvitse ajatella ompeleiden
liukumista materiaalin sisään.

kuin perinteisellä menetelmällä,
minkä vuoksi purjeen hinta nousee jonkun prosentin. Liima vaatii
kovettuakseen myös aikaa, mikä
hidastaa “tuotteen läpimenoa”.
Kilpailukäytössä liimasaumaan
satsaaminen on järkevää, varsinkin kun purje on suuri ja kevyestä laminaatista tehty. Toinen
potentiaalinen käyttö-alue on
suurten laivojen purjeet (esim.
Helena), joiden saumat joutuvat
mekaaniselle hankaukselle ja
tikki kuluu rikki.
Liimattu sauma ei luista
UltraBond-sauma ei anna
periksi. Rasitustesteissä on verrattu kahta kangaspalaa, joista
toinen on yhtenäinen pala ilman

saumoja ja toisessa on liimattu
sauma. Molempien kappaleiden
venymäarvot ovat samat eli
UltraBond sauma ei veny.
Kangas repeää ennen saumaa
Liimauksen ongelmana ei ole
aiemminkaan ollut niinkään saumojen luistaminen kuin niiden
kuorinta- tai repäisylujuus. Tekemissämme kokeissa laminoitujen
kankaiden Mylar irtoaa ennen
liimauksen pettämistä. Kudotuissa kankaissa kangas voidaan
venyttää repeämiseen asti ilman
UltraBond-sauman pettämistä.
Ensimmäinen WB:n kokonaan
liimaama genua tehtiin FinnExpressiin jo syksyllä. Kevään
mittaan tulemme liimaamaan
lisää purjeita, alkaen Ludden
Grand Mistralin purjeista - ajattelimme, että on viisainta testata
saumojen lujuus ennen maailmanympäripurjehduksen alkua

ULTRAB OND -liima

ULTRAB OND -liima

saumausteippi

UltraBond sauman rakenne: sauma liitetään ensin tavanomaisesti
kaksipuolisella teipillä, minkä jälkeen 100 asteiseksi lämmitetty liima
ajetaan paineilmapistoolilla saumaan teipin molemmin piolin (suuret
purjeet ja vaakasaumat). Pienemmissä purjeissa riittää liimaus toiselta puolelta. Neula ja purjehanska herättävät enää nostalgisia muistoja

Testattu vuoden ajan
UltraBond liimasauma on suhteellisen helppo tehdä, ja liimalla
saadaan aikaan pysyvä sauma.
Chris Winter, joka oli mukana
kehittämässä liimakonetta Dimensionilla, on purjehtinut liimaamillaan purjeilla yli vuoden ajan.
Yksikään sauma ei ole pettänyt.
Chrisin kertoman mukaan kaikilla kärkiveneillä Key Westissä oli
liimatut purjeet. Purjeen kokoaminen liimaamalla on työläämpää

Kristina Erikson
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GET HIGH ON

KEVÄT TOI RADOILLE
KROSSHANDLARIN ...

S K IM B A T
Purjehdi siivellä!
Arktiseen purjehdustekniikkaan erikoistunut yritys Skywings
Oy on yhteistyössä WB-Sailsin
siipiveikkojen kanssa tuonut
markkinoille jäällä ja lumella purjehtimiseen tarkoitetun Skimbatsiipipurjeen.
Jääpurjehduksella on vahvat
pohjoismaiset perinteet. Purjehtiminen SKIMBAT-siipipurjeella on

kuitenkin täysin uusi purjehdusmuoto. Siipipurjehdus muistuttaa
tavallista surffausta, on vain paljon helpompaa ja hauskempaa,
hyvissä tuuli- ja jääolosuhteissa
voi nopeus nousta jopa 70-100
km/h.
Skimbat-siipipurjeen lisäksi
tarvitaan vain laskettelusukset,
lumilauta, luistimet tai kesällä
jopa rullaluistimet.
Skimbat-siipipurje on pientä
riippuliidintä muistuttava laite,joka
painaa vain 5,5 kg ja se on kuljetuspituudeltaan vain 1,8 m mennen vaikka pikkuauton sisälle.
Jää- ja lumipurjehduksen
MM-kisoissa USA:ssa oli lähes
70 osallistujaa, jotka jakautuivat
jääsurffauskelkkoihin, hiihtovarjoliitimiin ja siipipurjeisiin. kilpailujen ehdottomasti nopein väline
oli Skimbat-siipipurje. Kultaa voitti
Vesa Leskinen, hopeaa Jorma
Könönen ja pronssia Klaus
Faisst Kanadasta, kaikki vakiomallisella Skimbat-siipipurjeella.

... ja rannoille maalarin. Startti vaatii luultavasti
parempaa sääntöjen tuntemusta kuin mikään
muu tilanne radalla. Tyypillinen huutoa ja mellakointia aiheuttava tilanne syntyy, kun linja on
vino suosien laivan puoleista päätä: krosshandlandlarit ovat liikkeellä yrittäen työntää nokkansa
komiteaveneen ja tiiviisti ylälipulle pakkautuneen
veneryhmän väliin, tavallisesti tunnetuin seuraamuksin.

Talvella 1995 Skimbat-siipipurjetta kokeiltiin myös Ylläksellä,
jolloin siipipurjehtija nousi ylös
huipulle pelkällä tuulivoimalla
(ilman hiihtohissiä!) ja ilmaiseksi.
Tunturissa Skimbat-siipipurjeellä
voi myös “liitää” useita kymmeniä
metrejä.
Tee niinkuin mekin ja ystävämme Hasse: Purjehdi siivellä!
• Tiedustelut:
Skywings Oy

Ensin klassinen grosshandlaus, jossa kaksi
venettä lähestyy laivapäätä hitaasti suunnilleen
laylinea pitkin purjehtien (1). Suojan puolen vene
(vaalea) on selvästi edellä. Ennen lähtöpaukkua sillä on oikeus nostaa hitaasti aina tuulen
silmään saakka. Vaiheessa 2 se käyttää nostooikeuttaan varmistaakseen, että “luukku” on
kiinni. Tuulen puolen veneelle ei jää muuta mahdollisuutta kuin pyöräyttää 360° ja lähteä muiden
jälkeen (3).
Tilanne on toinen, kun veneet ovat tulleet ajoissa
linjalle varmistaakseen itselleen paikan eturivissä, ja lepattelevat paikallaan komiteaveneessä
kiinni, lähtöä odotellen. Kilpailulautakunnan alus
on nyt tuulenpuolen veneelle este: sillä ei ole
mahdollisuutta väistää vendaamalla ja se voi
vaatia suojan puolen veneeltä tilaa mahtuakseen
starttaamaan.

Linjalla lepattelu on kuitenkin vaarallista, kuten
olemme aiemmissakin WB-Newsin sääntömerkeissä todenneet. Takaapäin lähestyy nyt kolmas
vene, joka tiukasti vastaiseen purjehtien työntää
nokkansa vaalean veneen ulkona lepattavan
isopurjeen puomin ja peräkulman väliin (1).
Vaalea vene ei voi vaatia tuulen puolen venettä
nostamaan, voidakseen väistää takaa lähestyvää
uhkaa, koska tuulen puolen veneellä ei ole tilaa
komiteaveneen vuoksi. Sen ainoa mahdollisuus
välttää ympyrät tai hylkäys on skuutata purjeet ja
purjehtia linjan poikki(2). Ja varastaminen pilaa
yleensä parhaimmankin lähdön.
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KANKAAN

TUULTA

PURJEKANKAIDEN

Sakannut purje. Pienellä NACAsiipimastolla varustettu purje reilusti yli sakkauskulman (alfa= 27°).
Videolla näkyy, miten etu-ja takaliikistä irtoaa vuorotellen voimakas
pyörre. Tässä pysäytyskuvassa
takaliesman “käynnistyspyörre”
näkyy selvästi. Pyörre yrittää “imeä”
virtauksen etuliesmasta lähtien kiinni purjeen suojan puolelle - turhaan,
koska jaluskulma on aivan liian
suuri. Tämän 2-dimensionaalisen
mallin sakkauskulma on14-15°.

VENYTTELYÄ
DET

TUNNELISSA

OMINAISUU-

ovat viimeisen vuoden ajan
olleet kiihkeän keskustelun kohteena. Markkinoilla on lukuisia
kangastyyppejä ja uusia kehitään jatkuvasti sellaista vauhtia,
että monet alan ammattilaisetkin
näyttävät joskus jäävän jälkeen
kehityksestä. Tiedon puutteesta
ei kuitenkaan voi syyttää perinteisillä menetelmillä ammattiaan
oppineita maakareita saati sitten
hyvässä uskossa uusia purjeita
hankkivia asiakkaita, sillä yhä
teknisemmäksi muuttuvaan purjeiden valmistukseen voidaan jo
usein lyödä “Haitekkia”-leima.
Dataan ja käyriin tottumattoman
saattaa olla vaikeaa hypätä
mukaan kehitykseen, sillä ensikäden tiedon saaminen vaatii
panostusta omaan tutkimustyöhön.
Tärkein kankaan valintakriteeri on kankaan kyky kestää
kuormitusta
tietyllä
tavalla.
Useimmiten on kyse mahdollisimman pienestä venymästä, mutta
joissakin tapauksissa tietty jousto
on jopa toivottua. Näin ollen kankaiden dynamiikan tunteminen on
ensiarvoisen tärkeää. WB-Sails
on testannut purjekankaansa
itse jo vuosia, vaikka kankaiden
valmistajat lähettävät pyydettä-
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Kuvia Teknisen Korkeakoulun tuulitunnelissa tehdyistä savukokeista.
Kuvat on kaapattu videonauhalta ja käsitelty tietokoneessa, poistaen
purjeen/siiven ripustukset.

Irtoamiskupla maston takana.

essä tarpeelliset venymäkäyrät.
Useiden eri valmistajien testausmetodit poikkeavat toisistaan ja
kankaiden vertailu on vaikeaa.
WB-Sailsin omalla testistandardilla (ClothBuster®) kaikki kankaat ovat samalla lähtöviivalla
ja saamamme tulokset taatusti
vertailukelpoisia.
StressMapper® on WB:n
kehittämä tietokoneohjelma, joka
laskee purjeeseen vaikuttavat
voimat ja purjeessa tapahtuvat
muodonmuutokset eri tuulissa.
Kangastiedostomme sisältää las-

kennassa tarvittavan datan ja se
pidetään reaaliajassa testaamalla
kaikki kankaat, joita esimerkiksi
tarjoamme asiakaidemme uusiin
purjeisiin.
Oheisessa ClothBuster®-kaaviossa olemme vertailleet neljää
erilaista Kevlaria. Joitakin vuosia
vanha KIM-12 kangas venyy
huomattavasti enemmän kuin
uudet SP-kankaat, jotka tulivat
markkinoille viime vuoden lopulla. Dimensionin SP-kankaissa
Kevlar-29 on korvattu lujemmalla
Kevlar-49:llä. Ero on huomattava
varsinkin suurella kuomituksella.
SP-kankaat ovat muutenkin
merkittävä askel huokeampien
kilpapurjeiden suuntaan. Niistä
tehdyt purjeet ovat vain hieman
kalliimpia kuin hyvät Mylarpurjeet. Edistyksellistä prepreg-teknologiaa käyttämällä on
laminointikerrat rajoitettu yhteen.
Sen ansiosta kankaissa voidaan
käyttää K-49:ää ilman, että hinta
on kohtuuton.
Uudet SP-purjeet ovat herättäneet huomattavasti kiinnostusta.
Huolimatta Kevlar-kuitujen erinomaisuutta varjostavasta lyhyehköstä iästä, hinta on houkutteleva. Lisäksi niiden suorituskyky

Etummainen virtauslanka (5% purjeen etureunasta) näyttää, miten
virtaus kulkee tuulta vasten . Toinen
virtauslanka osoittaa, että virtaus
kiinnittyy uudelleen kuplan takana n. 8-9% purjeen etureunasta.
Kuplan sisällä, ohentunut savu on
lähes paikallaan tai vaeltaa hiljalleen eteenpäin kohti mastoa, tuulta
vasten. Purjeen kohtauskulma on
lähellä ideaalista.

Irtoaminen takaliesmasta. Virtaus
irtoaa n. 75% kohdalla. Kokeiden
perusteella näyttää siltä, että virtaus
alkaa irrota ohuen, purjeen kaltaisen profiilin suojan puolella lähes
samanaikaisesti etu- ja takareunassa (ilman mastoa). Etureunan
irtoamiskuplan aiheuttama häiriö on
niin suuri, että virtaus alkaa irrota
myös takaa. Kun kohtauskulmaa
kasvatetaan, irtoaminen leviää sekä
taka- että etuliesmasta kohti purjeen syvintä aluetta, mutta selvästi
nopeammin takaliesmasta päin.
Juuri ennen sakkausta, virtaus kiinnittyy 18% etureunasta , irrotakseen
lopullisesti 60% kohdalla.
Tekemissämme kokeissa etureunan
irtoamiskupla ei levinnyt milloinkaan
pidemmälle kuin 20%. Ohuille kölitai peräsin profiileille tyypillistä erittäin pitkää kuplaa (thin airfoil stall:
jopa 70 - 80% profiilin pituudesta)
purjeprofiililla ei esiinny, vastoin

kirjallisuudessa tavallisesti esitettyä tietoa. Kohtauskulma on 12°.
Kokeet suoritettiin kaksidimensionaalisella, hiilikuituisella profiililla, joka oli
varustettu paineanturein molemmin puolin. Profiilin kaarevuus oli 12,5%,
maksimin ollessa 45% etureunasta. Maston pituus oli 2% purjeen leveydestä.
Kokeet tehtiin 25 m/s virtausnopeudella, mikä vastaa n. 5 m/s tuulta täysmittakaavassa (Finn-jollalla).
Toistamalla jotkut kokeet 10 m/s - 40 m/s välisellä alueella, saatettiin todeta,
ettei virtausnopeus (ns. Reynoldsin luku) juuri vaikuta ohuen purjeprofiilin
aerodynaamisiin ominaisuuksiin. Myös tämä tieto on uusi.
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THE LONELY

SAILOR RIDES AGAIN
Halvard Mabire on tukijoittensa avustuksella hankkinut
itselleen 60-jalkaisen trimaraanin. Nigel Irensin suunnittelema,
entinen Apricot on kokenut totaalisen muodonmuutoksen Halvardin Cherbourgin pajassa ja on
omistajansa kertoman mukaan
täydessä iskussa.
Kilpailuohjelmaan
kuuluu
kevään monirunkotapahtumat
Ranskassa, alkaen La Trinitéstä
21. huhtikuuta. Kesäkuun alussa
on Transat Solo, jossa Halvard
saa vastaansa kaikki kovimmat
multi-miehet alkaen Laurent
Bourgnonin Primagazista. Odotettavissa on reilun viikon pikapyrähdys Plymouthista Newportiin
- kovinta kyytiä mitä WB-purjeet
ovat milloinkaan saaneet. Nyt ei
ole niin väliksi, jos vaikka köli irtoaa, niitähän löytyy kaksin kappalein. Juuri muuta Halvard ei ehdi
trimaraanilla tehdäkään, ennen
kuin edessä on Grand Mistral
Marc Pajot´n kanssa syksyllä.
“Jotain tekemistä ensi talveksikin”, kuten Halvard toteaa.
Veneessä on litteä hiilikuituinen siipimasto, jonka pinta-ala on
28 m2. Purjevarustus on muuten
kin litteä kuin kipparin lompakko:
Isopurje, kryssifokka, myrskyfokka ja genaakkeri.
Halvardin avovaimo Christine
Guillou on vahvasti ehdolla
Mikaela von Koskullin Whitbreadprojektiin.

Pituus
Paino
Riki

MEAN MARINE ILC 30
YKSITONNAREISTAAN

JA

ILC-

VENEISTÄÄN TUNNETTU HOLLANTI-

590 kg

LAINEN

PETER

DE

PIRISTYSRUISKEEN

RIDDER

ANTAA

ANEEMISEKSI

KÄYNEELLE KANSAINVÄLISELLE AVOMERIPURJEHDUKSELLE.

K OLMEKYMPPISET

Mumm 30 esiintyi ensimmäistä kertaa Key Westin
regatassa. Chris kertoo, että
kymmenen veneen fliitti ei
lakannut kehumasta venettä,
joka kulki todella liukkaasti
kokoisekseen. Mumm on kohtuuhintainen - eurooppalainen
Mumm 30
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60 ft
4 800 kg

valmistaja ilmoittaa alustavasti hinnaksi £55,000 eli n. 400
000 mk. Siten se on huomattavasti edullisempi kuin
pahin kilpailijansa USAssa,
Melges 30, joka maksaa pari
sataa tuhatta enemmän. Melges 30:n alku oli vähän murheellinen, kun ensimmäisistä
veneistä irtosi bulbi ja ptyllähtivät ympäri. Melgesejä
oli Key Westissä 8 kpl. Sitten
on Mount Gay 30, jota ennen
kutsuttiin Whitbread 30:ksi.
Sticky Fingers oli tunnetun
prototyypin nimi, joka ballastitankkeineen jätti avomerellä
taakseen 50-jalkaisiakin. Erinomainen vene, ja johonkin
väliin täytyisi vielä mahtua
ILC 30:kin, jonka Suomi on jo
käytännössä valinnut omakseen. Varsinainen kolmen
kymmenen villitys.

Peter halusi rakennuttaa itselleen uuden 40-jalkaisen veneen
tämän kesän Commodore´s
Cupiin. Kun mieleistä veistämöä
ei löytynyt, Peter totesi parhaaksi
perustaa oman, tai miksei saman
tien kaksikin. NiinaMarin rakentamisesta vastuun kantanut, WB:n
Hollannin agentti Rob Weiland
junailee Englannissa kahta Mean
Marine-veistämöä. Asiaan vihkiytymättömille muistutettakoon, että
herra Peterin veneiden nimihän
on aina ollut Mean Machine.
Neville Hutton erityisen hyvin
ilmastoidussa “hallissa” valmistetaan ensin Commodore´s Cupia
varten IMS-40 cruising versio,
ja myöhemmin samasta runkomuotista todellinen paha kone,
joka sopii ILC-sääntöön.
Samanaikaisesti toisaalla Englannissa, Rob hoitelee niin ikään
Judel Vrolijkin mielikuvituksessa
syntynyttä ILC-30:n rakentelua.
Tämä vene on kuin suunniteltu
Suomen MM:iin: Saatavana on
kaksi versiota “racing-cruising”
ja “one-off”, jotka käyttävät
jälleen samaa runkomuottia.
Racing-Cruising malli, joka kulkee nimellä MM 32, valmistuu
kevääksi: kesäkuun lopussa

pitäisi jo purjehtia 4-5 kappaletta, ja veneitä on myös mahdollista vuokrata. Suurin osa menee
ilmeisesti Commodore´s Cupiin,
sillä mittaluvulla 640 vene sopii
sekä pienimpään että keskiluokkaan. Veneen alustava hinta,
Jeanneau One design-tyyppisellä sisustuksella ja varustuksella ja NiinaMari-laadulla on
kohtuullinen £60,000, eli noin
400 kilomarkkaa (ilman purjeita).
One-off mallin hinta ei ole paljon
kalliimpi. Kiinnostuneet voivat

NiinaMari ja Helsinki-Napoli, all
night long.
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OLYMPIA

Jali Mäkilä on yksi Suomen valttikorteista Atlantassa. Esikisojen
hopeamitali toi Olympiakomitean
urheilija-apurahan, ja venehankinnoissa on tukenut Hasse.
Jali on harjoitellut tehokkaasti
Ruotsin Fredrik Lööfin kanssa
- kun kisat lähestyvät, miesten
välit pakostikin viilenevät, eikä
tieto enää kulje yhtä vapaasti
kuin tähän saakka. WB:n paras
panostus menee tietysti Jaliin,
mutta tilanne ei ole aivan yksinkertainen: Lööfin ohella myös
Barcelonan kultamitalimies
Jose van der Ploeg käyttää WBpurjetta, kuten ilmeisesti moni
muukin amerikkalainen, puolalainen tai irlantilainen. Diplomatiaa tullaan tarvitsemaan.

VALMISTELUT

SUOMALAISPURJEHTIJOIDEN OLYMPIAVALMISTELUT OVAT LOPPUSUORALLA. OSA ON HARJOITELLUT
SYYSTALVEN KOTISUOMESSA SALILLA, OSA KÄYNYT VÄLILLÄ FLORIDAN
TAI AUSTRALIAN AURINGOSSA, MUTTAONNEKKAIMMAT VIETTIVÄT PIMEÄN

KIWIMAASSA.
Jocke Wilenius on toiminut
Purjehtijaliiton varsinaisten valmentajien, Märtin ja Tussen,
assistenttina tehtävä alueenaan
purjehdusteknologia. Tämä on
tarkoittanut lähinnä purjeiden ja
mastojen kehitystyötä, mutta on
monipuoliseen työn kuvaus on
vaihdellut kölikumien liimauksesta videokuvaukseen.
Finn-jolla luokan hyvien
tulosten kannustamana Jocke
ja WB alkoivat kehittää E-jollan
rikiä yhteistyössä Selboatin ja Epurjehtijoiden ja -purjehtijattarien
VUODENAJAN

Eestiläinen Märt Loog (keskellä selin) on osoittautunut
kullan arvoiseksi valinnaksi purjehtija liiton valmennuspäällikön
pallille. Märt on luonut lyhyessä
ajassa loistavat suhteet niin
Olympiakomitean päättäjiin kuin
purjehtijoihinkin, ja järjestellyt
purjehtijoiden raha- ym asiat
sellaisiin maaliin, ettei näiden
tarvitse ajatella mitään muuta
kuin purjehdusta. Juuri sitä, mitä
purjehtija valmentajalta haluaa.
Suomalaispurjehtijoille suuri
onnenpotku ovat olleet Paula ja
Jari Lindroos, Savannah´´ssa
asuvat suomalaiset, jotka ovat
tehneet korvaamattoman työn
purjehtijoiden hyväksi jo ennen
kuin kisat ovat edes alkaneet.
Kuka sanoi, että Finn-purjehdus on vain raavaiden miesten
puuhaa?
WB-NEWS 1/96 S.

kanssa. Viimemainituthan ovat
tunnetusti Jocken sydäntä lähellä, kansalaisuudesta riippumatta.
E-masto- ja purjeprojektista on
kerrottu toisaalla lehdessämme
yksityiskohtaisemmin.
470-luokassa
asetelma
Olympiatasolla on Petri ja Mika
vastaan Pete ja Pele. Tähän
saakka Barcelonan Olympiaedustajamme ovat peitonneet melko vaivatta sparrauspartnerinsa
ja ihmeitä pitää tapahtua, jotta
Pete ja Pele heidät ohittaisivat.
Olympiakarsinnat ovat vielä

edessä: ensimmäinen ihmeiden
aika on helmikuussa Brasiliassa,
jossa 470:t purjehtivat Maailmanmestaruudesta. Petrin ja Mikan
EM-hopea viime kesältä painaa joka tapauksessa vahvasti
Olympiakomitean silmissä. Toisaalta, vuoden lopulla tapahtunut
kohupaljastus, joka kiistatta liittää
Peten Brummereiden kuuluisaan
purjehtijasukuun, saattaa keikautaa asetelmat vielä viimeisellä
kryssillä. Geeneistä homma ei
ainakaan kiikasta...
Lisäksi on Laser, Soling, ja

