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Brändö Seglare r.f.   

STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETSÅRET 1.11.2020 – 31.10.2021 

Kommodoren har ordet 
 
Åter en säsong präglad av Covid-19. Trots de restriktioner pandemin medförde, och precis som året innan, så klarade 
vi av att ordna och utveckla vår verksamhet galant. Programmet var gediget; seglingsläger för juniorer, 
vindsurfingkurser för juniorer och vuxna, kvaltävling för juniorer till J70 Seglingsligan, Classic-regattan, J70 
Seglingsligans semifinal, en vindsurfingtävling, lag-FM för optimister och flera lyckade klubbaftnar.  

Tyvärr måste vi ändå inhibera Östersjödagen samt lunchen och prisutdelningen under Classic-regattan, men vi satsar 
desto mer på dessa 2022!  

Föreningen fick igen flera nya yngre och äldre medlemmar, och för första gången har vi över 800 medlemmar i 
föreningen! 

Våra seglare och motorbåtsförare klarade sig igen fint på tävlingsbanorna. 

BS J70 Sailing Center togs väl emot. Många av dess medlemmar är inte BS medlemmar, det vore fint om ett större 
antal av BS egna medlemmar skulle hitta den fina verksamheten! Man behöver inte vara ett proffs för att kunna delta, 
det finns plats för alla oberoende av tidigare seglingskunskap, kön och ålder.  

Den nya vindsurfingverksamheten uppskattades också, och ett flertal medlemmar som tidigare kanske inte varit så 
intresserade av vår seglingsverksamhet hittade sig själv på en handledd surfingkurs. BS kommer att fortsätta investera 
i båda dessa verksamheter och hoppas att ännu flera medlemmar hittar sin nya favorit fritidssyssla på BS!  

Bygget av Kronbroarna har tyvärr börjat, och farleden i ost-västlig riktning som tidigare gick söder om Länsman 
kommer nu att i några år framöver att gå mellan Sälen och Länsman, och detta leder till att båttrafiken kommer att 
öka utanför Sälen. Projektet innebär också att vattenområdet där våra juniorer tränar minskar till sin areal. BS håller 
medlemmarna underrättade över hur broprojektet framskrider, följ alltså med BS nyhetskanaler; nyhetsbrevet, 
webbplatsen och BS Facebook för uppdateringar. 

Sedan verksamhetsperioden 2020–2021 tog slut har BS firat 90-årsjubileum på Brändö Casino. Mitt, samt 
hedersmedlem och ex-kommodor Christian Borenius festtal finns att läsa på BS webbplats.  

BS har i december 2021 förlängt hyreskontraktet för Sälen med Helsingfors stad till utgången av 2031. Vintersim på 
Sälen är nu möjligt för föreningens medlemmar och har visat sig populärt. Trevligt att Sälen nu kan användas året om! 

Jag vill återigen framföra hela styrelsens stora tack till alla medlemmar, andra frivilliga, krögaren samt fonderna som 
aktivt varit med och bidragit till att utveckla verksamheten samt vi-andan inom föreningen. Jag vill också tacka 
Helsingfors stad som investerat stort på Sälen, i den nya kajen samt i den nya B-pontonbryggan, samt även 
Undervisnings- och kulturministeriet för det generösa understödet till vindsurfingprojektet. 

Speciellt stort tack skall riktas till alla våra aktiva juniortränare som oberoende av väder och vind framgångsrikt driver 
och utvecklar vår framgångsrika juniorverksamhet!  

Väl mött 2022!  
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Medlemsstatistik 
 
Föreningens medlemmar fördelar sig i följande medlemskategorier: 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Ständig medlem 11           

Senior 493 485 496 506 520 533 552 546 549 557 540 

Yngre senior 54           

Junior 245 276 227 222 210 206 191 199 196 165 159 

Totalt 803 761 723 728 730 739 743 745 745 722 699 

 
I kategorin ständig medlem ingår kategorin hedersmedlem. I statistiken för åren 2011–2020 räknas ständiga 
medlemmar som seniorer samt yngre seniorer som juniorer.  

Brändö Seglare välkomnar 97 nya medlemmar: 61 juniorer, 34 seniormedlemmar samt två yngre seniorer. Under året 
har sammanlagt 47 medlemmar skrivits ut ur föreningen av vilka fyra på grund av två års obetalda medlemsavgifter.  

Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar har avlidit: Monica Thomé, Kim Liemola, Johan von 
Koskull, hedersmedlemmen och tidigare kommodoren Rudy Palmberg, Pentti Pärssinen, ständiga medlemmen Maria 
Hausen samt Hans Hägg (15.11.2021). 

 

Klubbmöten 
 
Årsmötet hölls 28.1.2021 på distans, på grund av pandemin. Antalet närvarande var sammanlagt 25 via 22 datorer. 
Timo Blomqvist var teknisk moderator vid mötet. Enligt valnämndens förslag återvalde årsmötet Ben Mellin som 
kommodor samt till vice kommodor Peter Westerholm. Till ny styrelsemedlem valdes Kristofer Potrykus (hamnkapten) 
att ersätta Jan Feodoroff som avgick.  

Vårmötet hölls 4.5.2021 på klubbholmen. Brändö Seglares flagga hissades på halv stång för att hedra tidigare 
kommodoren och hedersmedlemmen Rudy Palmberg som gått bort den 3 maj.  På mötet närvarade 17 medlemmar. 
Mötet behandlade den på årsmötet ajournerade punkten om valet av revisorssuppleant. Mötet beslutade välja 
företaget AltumAudit Ab till revisorssuppleant. Till valnämnd valdes Nicolas Berner (ordförande) samt Asta Salo och 
Anders Jakas. 

Styrelsens sammansättning var under verksamhetsåret följande: Ben Mellin (kommodor), Peter Westerholm 
(klubbmästare, vicekommodor), Ekku Salmensaari (tävlingschef), Kristian Heinilä (juniorchef), Kristofer Potrykus 
(hamnkapten), Jan Österman (skattmästare), Adam Åkerfeldt (intendent) och Gunnevi Salo (sekreterare). 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt till femton protokollförda möten, de flesta på distans. 

 

Seglings- och motorbåtsverksamheten 
 
BS stod värd för vindsurfing-klassens tävling 12.6. Det är länge sedan det ordnats en vindsurfingtävling på Kronikan! 
Surfarna uppskattade tävlingsarrangemangen och samvaron på Sälen. BS representerades i tävlingen av Martin 
Blässar och av våra tränare Helmi Pettay, Jaime Heikkilä-Dias och Calle Hasselblatt. 

Den traditionella BS Classic regattan seglades 28–29.8. Maria Oksa ställde upp som tävlingschef och arrangemangen 
förlöpte igen utmärkt. Tyvärr blev det ingen traditionell regatta-anda i och med att lunch mellan seglingar och 
prisutdelning inte var möjlig på grund av covid-restriktionerna. 

49 båtar (året innan 40) var anmälda till Classic-regattan i 8 (7) olika klasser. Hajarna med 9 båtar, var den största 
klassen. På startlinjen fanns också 8 folkbåtar, 4 sexor, 6 femmor, 3 fem-femmor, 9 Drakar, 2 åttor och 8 starbåtar.  
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Resultat i sammandrag:  

8 mR  1) FIN 4 / Antti Toukolehto / ASS 
6 mR   1) FIN 823 / Viivi Moisio / ASS 
5,5   1) L 6 / Filip Blomquist / ASS  
5 mR   1) FIN 19 / Eero Lehtinen / HSF  
5 mR   5) FIN 35 / Fred Owren / BS 
Haj  1) FIN 282 / Janne Miettinen / N 
Star   1) FIN 8121 / Jesper Sundman / HSS 
Drake   1) FIN 19 / Karl-Gustav Pihl / NJK    
Folkbåt  1) FIN 300 / Stefan Westerlund / BS  
Folkbåt  2) FIN 390 / Tomme Finne / BS 
 

BS stod som värd för J70 Spring Cup juniorkvalet 21–23.6, dvs en tävling där juniorlag tävlar mot varandra för att kvala 
in i J70 Seglingsligans huvudtävling. BS laget bestående av Ellen Sahlström, Anni Sahlström, Lotta Virtanen, Helmi 
Pettay och Sissel von Schoultz kvalade in, men kunde senare inte delta i själva huvudtävlingen som ett juniorlag i och 
med att laget även var anmält till huvudligan som ett damlag. BS lyckades tyvärr inte bygga upp ett ersättande 
juniorlag som skulle ha utnyttjat den fina möjligheten - hoppas det går vägen nästa år! BS deltog därmed i J70 
Seglingsligan med tre lag, BS 1, BS 2 och damlaget.  

BS stod som värd för J70 Seglingsligans semifinal 3–5.9. Seglingarna genomfördes i toppen väder. Banan lades nära 
Sälen, och trots att det blåste från NW/N/NE så underlättades tävlingschefens arbete genom att man lade ut tre olika 
kryssmärken. Man signalerar alltså till seglarna innan start vilket av de tre märkena ska rundas, och man sparade tid 
då ett märke inte behövde flyttas varje gång vinden vrider. Detta är kutym i Seglingsligan för att försnabba 
startprocedurerna.  

BS hade två lag med i denna tävling. Det ena laget bestod av Mattias Lindfors, Niclas Borenius, Jonathan Barck och 
Asta Salo, det andra var damlaget. 

Tack till Maria Oksa (fredag och lördag) och Jussi Seppälä (söndag) som agerade som tävlingschefer samt till alla andra 
frivilliga arrangörer, också till krögarna som igen levererade; frukostbordet på lördag och söndag var igen som från ett 
femstjärnigt hotell! 

I semifinalen på ESF 10–12.9 seglade BS-laget med Jari Bremer, Tusse Tallberg, Thomas Knudsen och Elias 
Odrischinsky/Kristian Heinilä. Tyvärr lyckades laget inte ta sig till final. 

Finalen seglades i Nådendal 1-3.10. Mattias & co. och damlaget hade alltså tidigare tagit sig till finalen, lagen slutade 
där på 5:e respektive 10:e plats totalt.  

Det unga damlaget seglade fint hela säsongen och kommer att bli ett lag som alla konkurrenter måste respektera 
inkommande säsonger! Alla i besättningen har seglat på och för BS alltsedan junioråldern, och även fungerat som 
tränare för våra juniorer. Något för andra att ta efter - timmar på havet betyder ofta framgång i tävling! 

J70-laget med Edvard Bremer, Jari Bremer, Ville Korhonen och Anssi Sallinen seglade i internationella Seglingsligan 
semifinal i Kiel 29.7.-1.8 och blev 10:e av 25 lag och fick därmed plats i den europeiska Sailing Champions League 
finalen.  

I finalen ersatte Magnus Borg Anssi Sallinen. Finalen seglades 7-10.10. Banområdet var lagt i hamnbassängen i Porto 
Cervo på Sardinien på grund av alltför hårda vindar och kraftig sjögång ute på det egentliga banområdet. Måste ha 
varit en upplevelse att fräsa omkring i full fart med gennakern dragande mitt bland alla lyxiga superyachter! Laget 
seglade in på en 21:a plats, 29 lag deltog. Här kan nämnas att ESF vann hela finalen, första gången som en finländsk 
klubb hämtat hem pokalen i SCL! 

Tusse Tallberg, Edvard Bremer, Jari Bremer och Ville Korhonen blev femte i J70 FM i Mariehamn. Tävlingen seglades 
13–16.6.  

J70 Sailing Centret lanserades och togs väl emot, mera om detta i årsboken 2021 samt på BS webbplats. Våra J70-
båtar användes flitigt av seglare från andra föreningar som ville lära sig båten inför Seglingsligans tävlingar, eller 
annars bara. Lag och seglare från HSS, NJK, WNYC, ESF, HTPS, HSK och Skattasailing tränade ivrigt på Kronbergsfjärden. 
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Också Båtförbundet lånade våra J70-båtar flera gånger för att introducera team- och kölbåtssegling för yngre seglare i 
Brändö samt i Backasgatans idrottsgymnasium (Märsky).  

Burn Out City hyrde båtarna för företagsseglingar ett antal gånger.  

Ville-Veikko Laukkanen var med om att vinna brons i ORCi VM i Tallinn i klass A medan vår hamnkapten Kristofer 
Potrykus vann brons i klass B. Fint seglat! 

Esa Konsti med Bayonita seglade in på en andra plats i Helsingfors-Tallin Race i klass ”Business”, medan Kim Lindroos 
och Jarkko Sipilä med Ipanema blev andra i klass ”double handed”. Kim och Jarkko med Ipanema blev andra i den 
finska double handed-rankingserien. 

Stefan Westerlund med besättning vann både FM och kortbane-FM för Nordisk Folkbåt. Tapani Sura blev 7:e i FM. 
Steffi vann också rankingserien överlägset genom att vinna alla fem deltävlingar, dessutom blev Steffi 2:a i SM i 
Stenungsund! BS står som värd för Folkbåtarnas FM 19-21.8.2022, vi kan hoppas att den goda formen håller i sig! 
Folkbåtsförbundet valde BS till Årets Folkbåtsklubb. Utmärkelsen går till den förening vars båtar lämnat flest andra 
klubbars båtar bakom sig i FM. Det blev jämna poäng med HSK, men på grund av Steffis FM-guld så fick BS den äran. 
Vandringspriset, en halvmodell på en Folkbåt, kommer att pryda restaurangsalen sommaren 2022. 

BS ordnade Lag-FM för optimistjollar 18-19.9. Laget BS 1 vann silver, BS 2 blev 7:e. Mer om denna tävling och andra 
juniorframgångar under Juniorverksamheten. 

Lauri Lundström med X-43:an Xaviar deltog i Barösund runt-tävlingen 7.8 och kom in på en 5:e plats i egen klass FR > 
0,9000, och på en 14:e plats totalt. Vädergudarna bjöd för tredje året i rad på ovanlig ostlig vind, över 10 m/s och med 
vindbyar upp emot 15 m/s, och dessutom med regn som krydda. 

BS kappseglare klarade sig fint både i Finland, och även utomlands. Kappseglingsunderstöd har betalats till 49er 
seglarna Ville Korhonen/Edvard Bremer samt till Nooa Laukkanen, vår landslagsseglare i Laser-klassen, eller ”ILCA” 
som den nuförtiden heter. Alla har sitt sikte på sommar-OS i Paris 2024! Kappseglingsunderstöd har även betalats till 
29er-seglarna Ebbe Heinilä och Robin Berner, optimistjolleseglaren Una Heinilä samt till J70-laget Bremer, Bremer, 
Korhonen, Sallinen/Borg. 

Föreningen har också betalat anmälningsavgifterna till den inhemska Seglingsligan, men man kan samtidigt notera att 
Båtförbundet har betalat hyra för våra J70-båtar som använts i ligatävlingarna.  

 

Juniorverksamheten 
 
Säsongen 2021 var redan den andra under speciella förhållanden. Säsongen kom hur som helst bra igång med 
åtgärder som var bekanta från året innan. Träningar ordnades i dom vanliga grupperna; optimistjolle, E-jolle, 29er och 
J70 samt vindsurfing som var nytt för i år. Vindsurfkurser, nybörjar samt avancerade, ordnades både för juniorer och 
vuxna. Verksamheten fortsätter att utvecklas och deltagarantalet stiger. Sammanlagt hade vi 42 deltagare i 
torsdagsseglingarna; 31 optimister, 7 E-jollar och 4 Zoom-jollar. I år blev fyra seglingsskolor av med sammanlagt 83 
deltagare och fem läger för sammanlagt 65 elever från Elias-skolan. 

I optimistklassen tränades det i år i fem grupper. Träningspassen hölls i år på måndags-, tisdags-, onsdags- och 
torsdagskvällar. Våra optimistseglare har deltagit i ranking- och kadettserien samt i världsmästerskapen. I 
kadettseriens olika deltävlingar deltog totalt 115 båtar av vilka 14 från BS. Frida Leppänen klarade sig bäst och slutade 
på en fin tredje plats! Max Poijärvi blev 7, Sisu Seliö 8, Siiri Wiegand 16, Lumi Harju 25, Monica Wartio-McEvoy 34, 
Iivari Salo 43, Anton Dromberg 87, Ellen Jakas 93, Alexandra Ehrnrooth 97, Victoria Yu 100, Olavi Salo 104, Fanny Jakas 
107 och Fred Wood 112. I rankingserien seglade t.o.m. 10 båtar från BS. Una Heinilä placerade sig på andra plats, 
Oskar Kovalainen 5, Stella Seliö 11, Sofiia Seliö 13, Sisu Leppänen 26, Sabina Kuronen 41, Jaakko Nurminen 60, Sisu 
Seliö 64, Siru Virtanen 77 samt Frida Leppänen 91. I VM i riva del Garda, Italien hade BS två representanter, Una 
Heinilä och Oskar Kovalainen. Oskar placerade sig på 162 plats och Una på 166 plats av 259 deltagare. I FM hade BS 5 
representanter. I klassen 13–15 år blev Una Heinilä finsk mästare! BS ordnade FM i lagsegling för optimister 18–19.9. 
BS deltog med två lag och fick silver med laget Una, Oskar, Stella och Sisu L. Det andra laget blev sjunde med seglarna 
Sofiia, Sisu S, Sabina, Jaakko och Frida. Sammanlagt 13 lag deltog i tävlingen. Torsdagsseglingen på BS vanns av Oskar 
Kovalainen i äldre klassen och Sisu Seliö i den yngre. 
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29er seglarna inledde säsongen i april på BS och träningarna fortsatte ända till november. I år tränade två skilda 
grupper på BS då klassen fick flera nya seglare av våra egna juniorer. Den erfarna träningsgruppen hade 
representanter i NM, VM, EM och Youth Worlds med fin framgång.  Simon Karlemo (ESF) med sin gast Lasse Lindell 
(ESF) vann NM, placerade sig 7 i VM och 15 i EM. Säsongen avslutade de med en fin 4 plats i Youth Worlds i december. 
Ebbe Heinilä (BS) med gasten Kim Oskar Godenhjelm (HSK) blev 12 i NM och 14 i EM. I VM seglade Ebbe med gasten 
Robin Berner (BS) och de placerade sig på en 30 plats. Ebbe och Kim Oskar tog även brons i FM, segern gick till Simon 
& Lasse. 

Ville Korhonen och Edvard Bremer fortsatte sin fina karriär i 49er klassen. Båtlaget hör nuförtiden till landslagets 
utmanar grupp och har en mycket omfattande tränings- och tävlingskalender med sikt på toppnivå. Denna sommar 
blev det också av med tävlingar med väldigt fin framgång. Toppresultaten för säsongen var 18 i herrarnas VM samt EM 
6 och VM 15 i klassen under 23 år. 

I Laser klassen seglade BS:arna Nooa och Noel Laukkanen samt Markus Ihamuotila. Nooa hör till landslaget och Noel 
till utmanar gruppen. Bröderna Laukkanen har tränat hårt under säsongen och uppnått fina resultat i internationella 
tävlingar. Nooa placerade sig 40 i VM och 14 i EM. Noel seglade fint i EM för unga under 21 år och placerade sig på en 
33 plats. Markus var den enda som deltog i FM och han placerade sig på 9 plats i Laser Radial klassen. 

Samarbetet med Marjaniemen Purjehtijat fortsatte som tidigare och de hade ansvaret för E-jollegruppen som tränade 
på BS. Tommy Roselius och Hugo Widemark representerade BS i gruppen. Övriga seglare representerade MP, TP och 
BSS. 

I motorbåtsracing tävlades det under fyra veckoslut. Tävlingarna kördes i Lojo, Raumo, Kuopio och Kotka. Sisu Seliö 
placerade sig i tre av tävlingarna på andra plats och i en tävling blev han femte. Detta räckte till bronsmedalj i serien. 

I år tränades våra juniorer av Robin Berner (svarta optigruppen samt 29er), Ekku Salmensaari (röda optigruppen), Ellen 
Sahlström, Lotta Virtanen, Sissel von Schoultz och Helmi Pettay (lila, blåa och gröna optigruppen samt 29er nybörjare). 
Risto Pesola fortsatte träna E-jolleseglarna. Vindsurfkurserna drogs av Calle Hasselblatt, Jaime Heikkilä-Diaz och Kai 
Katchadourian. Övriga tränare som hjälpte till med träningsgrupperna och lägren samt skolseglingarna var Noel 
Laukkanen, Jyrki Järvi, Noora Ruskola, Ebbe Heinilä, Una Heinilä, Sara Poijärvi, Sebastian Feodoroff, Anna Partti, Vivi 
Hänninen och Ronja Grönblom. 

Förbundet för Segling och Båtsport i Finland (SBF) utsåg på sin 10-årsgala Ekku Salmensaari i till Årets juniortränare. Vi 
gratulerar Ekku till den välförtjänta utmärkelsen! 

Vi vill även i år rikta ett stort tack till alla tränare! Utan deras insats skulle inte den bråda verksamheten vara möjlig. 
Likaså vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt med arrangemangen av tävlingar och underhåll av klubbens 
utrustning. Ett särskilt tack går till Stiftelsen Brändö hembygdsfond och till Tre Smeder för deras fortsatta stöd till BS 
juniorverksamhet. 

 

Utdelade vandringspriser och pokaler 
 
Vid årsmötet den 28 januari 2021 utdelades följande vandringspris:  
 
 Vandringspokal I   Oskar Kovalainen 

Förarnas Bägare   Una Heinilä 
Gast-cupen   Edvard Bremer 
Kauhus kanna   Ebbe Heinilä 
Miroupokalen   Ebbe Heinilä 
Nefertitistopet  Kim Lindroos 
 

Vid flagghalningen den 20 oktober 2021 utdelades följande pokaler: 
 

Margeritapokalen   Victoria Yu 
Ingmar Nylunds vandringspokal  Ellen Jakas 
Stora Startkanonen  Oskar Kovalainen 
Juniorpokal 1 (optipokalen, äldre) Oskar Kovalainen 
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Juniorpokal 2 (optipokalen, yngre)  Sisu Seliö 
Opti-FM pokalen   Una Heinilä 
Ben Schnitts juniorpokal  Alexandra Ehrnrooth 
Muggen   Frida Leppänen 
B-finalpokalen   Max Poijärvi 
Nyblinpokalen  Ekku Salmensaari 
Zoom pokalen  Elmeri Martikainen 
MVP  Una Heinilä 

 

Utdelade förtjänstmärken och utmärkelsetecken  
 
Vid årsmötet den 28 januari 2021 tilldelades Mats Wolontis, Carl Schauman och Torkel Tallqvist klubbens 
utmärkelsetecken klass I i långfärd. Inga förtjänstmärken utdelades. Medlemmarna kunde hämta sina 
utmärkelsetecken på BS senare under våren. 
 

Klubbmästeriet och restaurangverksamheten 
 
Pandemin kastade sina skuggor över verksamheten också detta år. Flagghissningen, som traditionellt sker i april, 
måste uppskjutas och hölls den 5 maj. Flaggan hissades på halv stång för att markera sorg över att förre kommodoren 
och hedersmedlemmen Rudy Palmberg gått bort dagen innan.  

Endast två klubbaftnar kunde ordnas. Traditionella School’s Out gick av stapeln den 4 juni, och Surf & Turf-jippot med 
mat och musik ordnades den 18 augusti. Däremot blev Östersjödagen, som var planerad till augusti, inhiberad pga. 
pandemin – likaså grillfesten och jubileumskräftskivan, båda med datum i september. 

Flaggan halades den 20 oktober med ett smärre antal medlemmarna som samlades i restaurangen för prisutdelningen 
och en avslutande supé. 

 I juni började vi på nytt planera klubbens 90-års jubileumsbal, som redan blivit uppskjuten tre gånger, nu med sikte på 
att kunna förverkliga den under hösten. Datumet bestämdes till den 26 november, och platsen traditionella Brändö 
Casino. Äntligen kunde BS fira sitt försenade 90 års jubileum. 

Tyvärr hade krögarna igen ett svårt år. Många var de privattillställningar som inte kunde ordnas på grund av läget, i 
synnerhet bröllop och kräftskivor inhiberades. Men restaurangen kunde ändå hålla öppet, med vissa begränsningar. 
Och terrassen lockade många gäster under soliga sommarkvällar. Ett stort tack till alla medlemmar som besökte 
restaurangen!  

Från och med den här säsongen har BS erbjudit medlemmarna möjlighet att simma året runt, även när isen lagt sig. 
Tjugo orädda simmare firade första maj med en simtur runt Sälen – detta ska bli en årlig tradition! 

Brändö Seglares klubbholm har fått nya fina solstolar, vilka anlände till midsommaren. 

Vi hoppas innerligen att vi har möjlighet att arrangera flera sociala tillställningar i sommar, och att medlemmarna 
aktivt deltar i dessa. Låt oss hålla klubbholmen Sälen levande!  

 

Klubbholmen och byggnaderna  
 
Under 2021 har vi haft tillgång till en fantastisk resurs, en allt-i-allo-person, på Sälen. Arbetsinsatsen har inbegripit 
många värdefulla stora och mindre arbeten med hamn och byggnader.  

Året inleddes med att vårt avloppsrör frös sönder. Att få det åtgärdat var mer komplicerat än först bedömt. 
Avloppsbrunnen fick avfrostas och pumpen bytas. Därefter byttes röret mellan Sälen och fastlandet, installerades 
avfrostning och sedan isolerades allt. Det tog tid, men projektet var klart innan kylan slog till.  

Köket har fått ny spolkran och det har installerats ett uttag på väggen utanför som underlättar städningen av 
toaletterna. Lyftkranen har fått ytterligare eluttag. Vattenläckor på piren och på A-pontonen har åtgärdats.  
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Dörrar och gångjärn har reparerats och målats, men dörrarna till klubbrummet och damtoaletten behöver bytas ut 
helt. I samband med det bör dörrarna hängas så att de öppnas i motsatt riktning för att undvika att de blåser upp i den 
huvudsakligen rådande sydvästen. 

Dörrarna till klubbrummet och omklädningsrummen har fått digitala lås, som kan öppnas på distans. Låsen har 
inledningsvis varit förknippade med vissa problem, men de kommer förhoppningsvis fungera bättre under kommande 
säsong och dessutom underlätta nyckelhanteringen.  

Halva bron har målats och den andra halvan har reparerats. Den senare kommer att målas under nästa säsong. Sist 
men inte minst har det byggts en badstege för våra åretruntsimmare. Det har även installerats ett eluttag för den 
pump som håller en vak öppen för vinterbad. Denna vinter är pumpen lånad av krögaren.  

Nu står restauranghuset och startpaviljongen i tur att bli målade. Detta bör ske under försommaren.  

 

Klubbhamnen 
 
Hamnens verksamhet startade på en ny bas, då den nya fasta kajen blev färdig i januari 2021. Lyftkranen 
”uppgraderades” med en ny, lite högre betongfot och ett par eluttag för att underlätta montering och service på 
upplyfta båtar.  

Inför säsongen lanserade vi ett nytt sätt att ansöka om hamnplats vid Sälen. På klubbens webbplats infördes ett 
nätbaserat formulär för dem som ansöker om hamnplats. Där kan man fylla i den centrala informationen om sina 
önskningar och behov. För både medlemmen och administratören underlättas därmed arbetet med att fördela de ca 
90 båtplatser som finns. 

Under sommaren verkställdes mindre reparationer i hamnen. Vid A-pontonen bytte man ut söndriga plankor, på 
vågbrytarpiren reparerades el- och vattenförsörjningen till båtarna. Likaså lagades den gamla och trasiga B-pontonen 
på bästa sätt. Tack vare den noggranna övervakningen undgick vi större förtöjningsskador trots några ruskiga stormar. 

I slutet av september uppgraderades hamnsäkerheten i och med att nya livräddningsstationer och nödstegar 
installerades i hamnen. I dag finns det hjälpredskap med ca tio meters intervall för den som faller i sjön och den som 
råkar vara på plats då en sådan ofrivillig sjösättning sker. Utöver hjälpredskapen sattes det upp reflekterande skyltar 
som berättar var närmaste hjälp finns i hamnen. Denna professionella utrustning donerades till Brändö Seglare och nu 
fungerar hamnen vid Sälen som ett ”Show room” för livräddning och säkerhet i motsvarande hamnar.  

Den största förändringen skedde i oktober då Helsingfors stad bytte ut B-pontonen som var illa medfaren. Den byttes 
ut mot en modern konstruktion som inte behöver så mycket service. Den nya konstruktionen gör det lättare att 
förtöja Sailing Centers tävlingsbåtar. Den gav också rum för några fler båtplatser för klubbmedlemmarna. Under 
vintern kommer staden att bidra med att förnya kajvirket vid vågbrytarpiren. 
 

Informationsärenden 
 
Under det gångna året har föreningens medlemmar informerats om verksamheten via BS webbplats 
brandoseglare.fi och genom infobrev som skickats per e-post. Infobreven och kortare infosnuttar var i år 21 till 
antalet. BS webbplats samt infobreven är föreningens primära informationskanal, men också sociala medier anlitas för 
flexibilitet och synlighet.  

Föreningen använder förbundet Segling och Båtsport i Finlands medlems- och båtregister, Skjulet/Suuli. 
Medlemmarna kan uppdatera sina kontaktuppgifter genom att logga in med sitt medlemsnummer. Kompetenser från 
förbundets utbildningar registreras från förbundets sida i medlemsregistret.  

Medlemmarna kan registrera sin båt i registret. För att få tillgång till hamnplats ska båten vara införd i båtregistret. 
Båt som är införd i registret har rätt att föra BS flagg. 

Medlemsavgifterna för 2021 gick ut i början av februari som pappersfaktura, alternativt per e-post för de medlemmar 
som så angett. En handfull medlemmar har tyvärr lämnat medlemsavgiften obetald. 
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Årsboken 2021 på 76 sidor sammanställdes av Johanna Häggblom, boken kom ut till sommaren. För 
annonsförsäljningen svarade Ben Mellin. Redaktörskapet kräver ett digert arbete och vi tackar Johanna för ett gott 
arbete och Ben Mellin för en god annonsförsäljning.   

BS nya webbplats har nu fått en inbyggd webbshop som möjliggör försäljning av olika produkter direkt via nätet. I 
dagsläget används butiken främst av BS juniorverksamheten för försäljning av seglingskurser och läger. Butiken finns 
på adressen brandoseglare.fi/shop. 

 

Medlemmarnas aktiviteter i övriga seglingsorganisationer 
 
Kommodor Ben Mellin har representerat BS i Helvene. Ekku Salmensaari har representerat BS i Helsinki Sail Racing 
Management. Kristian Heinilä har varit med i förbundet Finnish 9er Association. Sami Seliö har varit ordförande För 
SBF:s kommitté för hastighetstävlingar. Mattias Lindfors har varit styrelsemedlem i Laserförbundet. Stefan Westerlund 
har varit styrelsemedlem i Folkbåtsförbundet. Jonas Dromberg är medlem i Finlands J70-förening. 

 

Ekonomin 
 
Föreningens intäkter bestod huvudsakligen av medlemsavgifter, hamnavgifter, hyror, junioravgifter, understöd, 
sponsorintäkter samt övriga relaterade intäkter. Intäkterna ökade avsevärt under 2021 och var 279 369,86 euro 
jämfört med 227 521,82 euro år 2020.  

Resultatet visade ett litet underskott, årets bokföringsmässiga resultat var -3 703,51 euro (14 823,18 euro år 2020).  

Resultatet drogs ner av att vatten- och avloppsröret mellan Sälen och fastlandet frös under den kalla vintern 2021. 
Reparationerna kostade föreningen totalt 8 900,61 euro. Skadeanmälan har gjorts till vårt försäkringsbolag Fennia, 
och vi väntar ännu på slutligt ersättningsbeslut.  

De totala utbetalda lönerna var också högre än året innan och högre än budgeterat. Tidigare kunde man åtgärda 
mycket med talkokraft, idag är det kanske för mycket krävt.  

Mycket underhållsarbete utfördes på Sälen under den varma säsongen, dessutom besitter vi ju en mycket stor flotta 
av seglingsjollar, vindsurfingbrädor samt motor- och kölbåtar vilka kräver konstant underhåll, precis som våra 
värdefulla och fina fastigheter som också kräver regelbunden översyn.  

Förutom det sedvanliga kappseglingsunderstödet främst till våra juniorer, fattade styrelsen också beslut om att 
understöda vissa av våra kappseglare med en lite större summa, Fint att se att vi nu har några duktiga seglare som 
börjar närma sig världstoppen! Föreningen stod också i år för anmälningsavgifterna till Seglingsligan. Föreningen 
beviljade kappseglingsunderstöd på 18 099,00 euro (5 365,00 euro år 2020). Styrelsen föreslår att föreningen, enligt 
gammal tradition, fortsätter att aktivt understöda juniorverksamheten även i framtiden.  

Styrelsen fattade också beslut att inte uppbära hyra av krögaren för maj-månad på grund av Covid-19 och med mindre 
restaurangförsäljning som följd.  

Betalningsförmågan var bra under hela perioden, även under den traditionellt svåra vinterperioden. och föreningen 
hade kassatillgodohavanden på 23 945,77 euro (61 353,35 euro år 2020) vid utgången av bokföringsperioden. 

Klubben har vid utgången av räkenskapsperioden kvarstående banklån på 40 000,00 euro, efter att ha amorterat 
planenligt 20 000,00 euro under perioden. Lånet torde vara helt amorterat våren 2023. 

De investeringar som gjordes hade inte varit möjliga utan de generösa understöd klubben erhållit från Stiftelsen 
Brändö Hembygdsfond, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Sodum-säätiö, Undervisnings- och kulturministeriet samt 
Helsingfors stad. Föreningen erhöll totalt 99 782,00 euro (64 109,00 euro år 2020) i understöd under 
verksamhetsperioden. 

Understöden riktades till olika anskaffningar varav de mest betydande var 16 nya vindsurfingbrädor, annan 
vindsurfingutrustning och -reservdelar, samt två begagnade rib-gummibåtar med aktersnurra. Understödet användes 
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även för nya elektroniska lås till klubbrummet och omklädningsrummen, ny vattenblandare i köket, ny vattenkran ute, 
högtalare i restaurangsalen samt för en gedigen stege för vinterbad. 

Föreningen har under verksamhetsåret stegvis tagit i bruk ett nätbaserat bokföringssystem som ska underlätta 
processer, effektivera bokföringen av kostnader på deras rätta kostnadskonton och som ska ge en bättre 
realtidsöversyn av föreningens ekonomiska läge. 

Efter att verksamhetsperioden tog slut har föreningen avslutat kontot i Nordea och har nu bara ett konto i bruk, i 
Aktia. BS har även registrerats som mervärdesskattskyldig hos Skatteverket gällande en viss del av verksamheten, ss. 
J70 Sailing Centret och vindsurfingkurserna. Registreringen gjordes eftersom BS genom den delen av verksamheten 
kan anses konkurrera med andra momsskyldiga organisationer.  

Vår kärnverksamhet är dock inte momsskyldig. 

 

Företagssponsorer säsongen 2021 
 
HemmaBäst (junior), Rakennus Grahn (junior), Redan (junior), Inventure (junior), Muumimaailma (junior), Pakkasakku 
(junior), Fruitbox (junior), Oy Frisch Haus Finland Ab / Äyriäistukku (J70 centret) samt KiriPrintti (tryck av årsboken). 
Styrelsen riktar ett stort tack till alla dessa samt även till alla årsboksannonsörer vilka stött Brändö Seglares 
verksamhet! 

 
 
Helsingfors, januari 2022 
 

Ben Mellin  Kristian Heinilä  Kristofer Potrykus Ekku Salmensaari 
Peter Westerholm Adam Åkerfeldt Jan Österman  Gunnevi Salo 
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RESULTAT 2021 OCH BUDGET 2022 
 

 Brändö Seglare r.f. 2020 2021 2022 

 Egentliga verksamheten RESULTAT RESULTAT BUDGET 

         

 INTÄKTER       

 Hamnavgifter 42 865,00 44 142,00 44 000 

 Kappseglingsarrangemang 12 757,72 7 305,78 8 000 

 Junioravgifter 48 164,00 65 972,50 67 000 

 Besiktningsavgifter 3 200,00 3 750,00 3 500 

 J70 6 600,00 27 900,00 25 000 

 Vindsurf 0,00 4 050,00 30 000 

 Understöd 45 952,52 42 066,04 25 000 

 Årsboken 2 500,00 3 200,00 3 500 

 Hyresintäkter 14 968,08 23 208,54 20 000 

 Diverse intäkter 1 999,50 6 560,00 3 000 

 Jubileumsfest (BS 90) 400,00 0,00 16 000 

 Totalt intäkter 179 406,82 228 154,86 245 000 

         

 KOSTNADER       

 Hamnvakt, lön 0,00 -7 500,00 -7 500 

 Junior, löner -40 683,05 -50 455,45 -51 000 

 J70 löner 0,00 -18 509,78 -15 000 

 Vindsurflöner 0,00 0,00 -25 000 

 Löner  -40 683,05 -76 465,23 -98 500 

 Pensionsförsäkringar 0,00 -1 323,75 -1 500 

 Övriga personalsidokostnader 0,00 -228,00 -300 

 Juniorlönernas omkostnader -5 428,83 -10 029,75 -10 500 

 J70 löneomkostnader 0,00 -3 775,72 -3 500 

 Vindsurflöneomkostnader 0,00 0,00 -5 000 

 Löner, omkostnader -5 428,83 -15 357,22 -20 800 

 Personalkostnader, totalt -46 111,88 -91 822,45 -119 300 

 Avskrivningar på hamn o byggnader -7 300,26 -7 071,17 -7 000 

 Avskrivningar på maskiner o intäkter -8 153,84 -6 447,45 -6 500 

 Avskrivningar, totalt -15 454,10 -13 518,62 -13 500 

 Arrende HSS Andö & Getören -6 000,00 -6 000,00 -6 000 

 Arrende, Sälen -5 265,93 -5 276,31 -5 300 

 Hamnhyra, staden -16 892,54 -16 892,54 -16 900 

 Driftskostnader, båtar -7 732,64 -11 700,30 -8 000 

 Bränsle, tävl 25%, junior 75% 0,00 -1 802,23 -2 000 

 Reparation, byggnader 0,00 -13 528,61 -2 000 

 Hamnkostnader -2 828,95 -370,99 -1 000 

 Driftskostnader Sälen -6 872,70 -10 447,23 -4 000 

 Försäkringar -5 534,00 -6 916,80 -7 000 

 Kanslikostnader 0,00 -28,58 0 

 Admin. Kostnader -8 614,30 -1 155,21 -2 000 

 Bankkostnader -1 465,92 -1 594,26 -1 500 
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 Telefon & bredband -1 402,37 -786,73 -1 000 

 Utomstående tjänster -6 081,56 -10 148,90 -6 000 

 Elkostnader -7 897,82 -7 059,19 -8 000 

 Vatten -2 474,26 1 707,24 -1 000 

 Årsboken  -1 159,40 -1 579,75 -2 000 

 Kappseglingsverksamhet -11 277,75 -11 249,50 -6 000 

 Understöd kappsegling -5 365,00 -18 099,00 -10 000 

 Juniorverksamhet -19 474,16 -20 608,86 -21 000 

 Besiktningsverksamhet -1 539,40 -265,00 -1 500 

 J70 verksamheten -10 975,70 -19 674,02 -15 000 

 Klubbmästeri -1 977,86 -4 412,47 -22 000 

 Diverse utgifter -3 935,00 1 835,00 -2 000 

 Restaurangens kostn. -6 699,40 -2 503,85 -2 500 

 Vindsurf 0,00 -331,45 -2 000 

 Kostnader, övriga -141 466,66 -168 889,54 -155 700 

 Kostnader, totalt -203 032,64 -274 230,61 -288 500 

 Egentliga verksamheten totalt -23 625,82 -46 075,75 -43 500 

 Intäkts-/kostnadsåterstod -23 625,82 -46 075,75 -43 500 

         

 Tillförda medel (Medelanskaffning)    

 Medlemsavgifter 48 115,00 51 215,00 52 000 

 Förbundsavgifter -8 635,00 -8 250,00 -8 500 

 Tillförda medel (Medelanskaffning), totalt 39 480,00 42 965,00 43 500 

 Intäkts-/kostnadsåterstod 15 854,18 -3 110,75 0 

         

 Investerings- och finansieringsverksamhet    

 Kostnader       

 Skatter 3,82 -0,05 0 

 Räntekostnader -904,82 -592,71 0 

 Muut rahoituskulut -130,00 0,00 0 

 Sijoitustoiminta -1 031,00 -592,76 0 

 Kostnader, totalt -1 031,00 -592,76 0 

 Placerings- och finansieringsverksamhet, totalt -1 031,00 -592,76 0 

         

 Räkenskapsperiodens över-/underskott 14 823,18 -3 703,51 0,00 
 

BALANS PER 31.10.2021 
 

 Brändö Seglare r.f. 31.10.2021 31.10.2020 

 AKTIVA     

 BESTÅENDE AKTIVA     

 Materiella / Långfristiga tillgångar:     

 Byggnader  168 198,12 175 206,37 

 Hamnen 188,77 251,69 

 Maskiner och inventarier 19 342,35 24 209,80 

 Maskiner och inventarier, totalt 19 531,12 24 461,49 

 Aktiva, totalt  187 729,24 199 667,86 
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 RÖRLIGA AKTIVA     

 Omsättningstillgångar     

 Material och förnödenheter 0,17 0,17 

 Omsättningstillgångar, totalt 0,17 0,17 

       

 Fordringar    

 Kontofordringar, kortfristiga 32 253,93 13 420,38 

 Resultatregleringar  5 108,60 11 119,37 

 Kortfristiga, totalt 37 362,53 24 539,75 

 Nordea 11 982,98 11 247,58 

 Aktia 11 962,79 50 105,77 

 Kassa och bank 23 945,77 61 353,35 

 Rörliga aktiva , totalt 61 308,47 85 893,27 

 AKTIVA, TOTALT 249 037,71 285 561,13 

       

 PASSIVA     

 EGET KAPITAL     

 Byggnadsfond  106 500,00 106 500,00 

 Balanserad vinst  52 523,82 37 700,64 

 Räkenskapsperiodens över-/underskott -3 703,51 14 823,18 

 Eget kapital, totalt  155 320,31 159 023,82 

       

 FRÄMMANDE KAPITAL / SKULDER     

 Långfristiga skulder     

 Banklån  20 000,00 40 000,00 

 Kortfristiga skulder     

 Banklån 20 000,00 20 000,00 

 Leverantörsskulder  18 940,43 20 323,65 

       

 Förskottsinnehåll 881,17 19,75 

 Socialskyddsavgifter 124,29 43,61 

 Övriga kortfristiga skulder 1 155,00 3 926,96 

 Övriga skulder, totalt 2 160,46 3 990,32 

       

 Resultatregleringar      

 Hyresintäkter 5 000,00 5 000,00 

 Pensionsförsäkringsavgifter 1 843,68 1 737,04 

 Socialskyddsavgifter 589,71 0,00 

 Lagstadgade försäkringar 0,00 55,89 

 Övriga resultatregleringar 25 183,12 35 430,41 

 Resultatregleringar, totalt 32 616,51 42 223,34 

       

 Kortfristiga, totalt 73 717,40 86 537,31 

 Främmande kapital/skulder, totalt 93 717,40 126 537,31 

 PASSIVA TOTALT  249 037,71 285 561,13 
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VERKSAMHETSPLAN 2022 

 
1 Kappsegling 
1.1. Arrangera två större kappseglingar, Classic 

Regattan samt FM för Folkbåt 
1.2. Arrangera andra kappseglingar, t ex J70, 

vindsurf 
1.3.  Arrangera interna serieseglingar, 

Startkanonen, Duck Race 
1.4.  Kölbåtar med på torsdagar 
1.5. Organiserad seglingsträning med kölbåt (J70) 

och vindsurf, juniorer och seniorer 
1.6.  Organiserad motorbåtsträning, juniorer och 

seniorer 
1.7.  Fortsatt samarbete inom ramen för HSRM   

2 Juniorverksamhet 
2.1.  Vinterprogram 
2.2.  Fortsatta träningar för olika nivågrupper; 

betalda tränare 
2.3.  Läger på BS 
2.4.  Fortsatt utvecklande av samarbetet med 

skolor  
2.5.  Utveckling av samarbetet med andra klubbar, 

klassförbund och Båtförbundet  
2.6.  Introduktion av nya klasser efter 

optimiståldern: 29er, Laser, E-jolle, J70, 
kölbåt, vindsurf 

2.7.  BS juniorer med i kappseglingar på alla nivåer 
2.8.  Samarbete med Sjöscouterna   

3 Hamnen 
3.1.  Båtregistret, båtplatsbokningen och 

faktureringen förbättras   

4 Byggnader 
4.1. Uteterrassen förnyas 
4.2. Underhåll (måla uteväggar) 

5 Utbildning (Båtförbundets kurser) 
5.1. Utnämna en skolningsansvarig 
5.2. Nedsatt medlemsavgift för medlem som 

avlagt en kurs (fr.o.m. 2023) 
5.3. Deltagare på kappseglingsarrangörskurs 
5.4.  Deltagare på besiktningskurs    
5.5.  Deltagare på junior- och vindsurfingledarkurs  
5.6. Deltagare på domarkurs 
5.7. Motivera, aktivera och utbilda juniorernas 

föräldrar att ställa upp som 
tävlingsarrangörer   

6 Klubbmästeri 
6.1.  Årsmöte 
6.2.  Klubbaftnar med olika teman, kräftskiva    
6.3.  Vinterträffar (jullunch på Sälen) 
6.4.  Aktivera medlemmarna att besöka klubb-

holmen och restaurangen   

7 HSS holmar: Andö i Barösund, Getören i Onas 
7.1. Aktivera medlemmar att besöka HSS holmar   

8 Övrigt 
8.1.  Göra upp miljöplan 
8.2.  Årsbok 
8.3.  Samarbete med Brändö (idrotts-) gymnasium 
8.4.  Fortsatt samarbete inom ramen för Helvene 
8.5. Medlemsenkät 
8.6. Utveckling av J70 Sailing Center 
8.7. Utveckling av vindsurfverksamhet 
8.8. Utveckla funktionärsbasen  
8.9. Fortsatt dokumentation av processer och 

materiel 
8.10. Företagssponsorer och nya fonder 
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PRELIMINÄRT PROGRAM 2022 
 

 

 

 

Innehåll och datum med reservation för ändringar 

 

 

  

 BS ordnar åtminstone följande tävlingar: 
 11-12.6. J70 Liga / juniorkval 
 19–21.8. FM Folkbåt 
 27-28.8. BS Classic Regatta 
 17–19.6. Helsingforsregattan (HSRM) - BS är medarrangör 
 1–8.7. Finnjolle Masters VM (HSRM) - BS är medarrangör 
   

 Övrigt program: 
 31.1. Årsmöte 
 26.4. Flagghissning 
 1.5. Första maj-sillfrukost 
 8.5. Morsdagslunch 
 2.6. School´s out 
 Juni Klubbafton 
 19.8. Klubbafton - Surf & Turf 
 25.8. Klubbafton - Östersjödagen  
 9.9. Kräftskiva 
 4.10. Flagghalning och vårmöte 
 19.11. Juletidslunch 
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FÖRSLAG TILL MEDLEMS- OCH ÖVRIGA AVGIFTER 2022 
 

 
2022 2021 2020 2019 2018 

MEDLEMSAVGIFTER  
    

Medlemsavgift, senior  85 85 85 85 85 

Medlemsavgift, yngre senior* 25 25 25 25 25 

Medlemsavgift, junior                       25 25 25 25 20 

Inskrivningsavgift **                            350 350 350 350 350 

*) från 20 till 25 år      

**) gäller familjens första medlem, ej juniorer      

   
    

HAMN- OCH BÅTAVGIFTER  
    

Nya piren                                        900 900 900 900 900 

Ponton A och B                              680 680 680 680 680 

Ponton A, småbåtsplatser 300 300 300 300 
 

Lilla bryggan                                   300 300 300 300 300 

Jolleponton, boj-akterförtöjning * 150 150 150 150 
 

Jolleponton, plats med sidoförtöjning ** 900 900 900 900 
 

Slipplats, kölbåtar *** 300 300 300 100 100 

Slipplats, optimist-jollar                                    60 60 60 60 80 

Slipplats, övriga lättbåtar 80 80 80 80 
 

Slipplats, kanot/kajak **** 100 100 100 100 
 

Gästplats medlem, per dygn 10 10 10 10  

Gästplats icke medlem, per dygn 20 20 20 20  

 
 

    
*) vid norra sidan  

    
**) södra och östra sidan, max längd 15m  

    
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat 

  
****) förvaras i ställningen  

    
  

    
Registrerings- och besiktningsavgift  50 50 50 50 50 
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VALNÄMNDENS SKRIVELSE 
 

Brändö Seglare r.f.     Januari 2022 

VALNÄMNDENS SKRIVELSE 

Allmänt 

Säsongen 2021 har Brändö Seglares verksamhet för andra året i rad fått lida av coronan med dess 
restriktioner och den osäkerhet som påverkat all hobby-, tävlings- och föreningsverksamhet. Nu när 
säsongen är över kan vi konstatera att BS styrelse och funktionärer lyckats manövrera förbi koronans 
grynnor också denna säsong. Medlemsantalet har ökat kraftigt och för första gången överskridit 800 
medlemmar. Samtidigt har också antalet juniormedlemmar fortsatt att växa vilket bådar gott också för 
framtiden.  

Förra säsongen var BS 90 års jubileumsår men pga. koronarestriktionerna blev den planerade 
jubileumsbalen inställd. Med lite tur i timingen lyckades festkommittén arrangera balen denna höst 
traditionsenligt på Casino! Balgästerna var taggade, sången ljöd och dansen fortsatte långt in på 
natten! Ett stort tack till både festkommittén och gästerna för toppen stämning.    

Säsongen för segling och båtliv är relativt kort och under tidigare år har det blivit tyst och lugnt i 
hamnen då båtarna lyfts upp. Men inte denna vinter! I ändan av den nyklädda fasta piren har i höst 
installerats rejäla trappor som leder rakt in havet och en pump som borde hålla bassängen isfri genom 
hela vintern. Vissa medlemmar sägs besöka simtrapporna nästan dagligen och med glad min traska 
ner i det iskalla havet. Åter ett bevis på styrelsen kontinuerligt lyssnar på sina medlemmar och vågar 
satsa på nya innovationer.  

Brändö Seglare har klarat sig bra både ekonomiskt och funktionellt också detta andra coronaår. 
Junior- och seglingsverksamheten har vuxit kraftigt och varit aktiv och hamnen fick det nya 
efterlängtade brygglocket. Surfbrädorna gjorde sin comeback på Kronikan, J70 verksamheten växer 
och vintersimmarna plaskar i bassängen året runt. Sälens position som ett svenskspråkigt seglings- 
och umgängescenter har åter blivit starkare.  

Av den aktiva styrelsen har alla förutom en styrelsemedlem tackat ja till att ställa upp för återval. 
Samarbetet bland styrelsemedlemmarna har fungerat bra vilket bidrar till att ledamöterna är 
motiverade samt ställer upp för återval. Valnämnden riktar ett stort tack till alla styrelsemedlemmar, 
samt till er alla som bidragit till föreningens existens och verksamhet under säsongen 2021.  

Valnämnden utmanar föreningens medlemmar att delta i SBF:s och övriga organisationers kurser. Det 
är viktigt att det finns tillräckligt med officiell kompetens bland medlemmar som deltar i nämndernas 
verksamhet och kappseglingsarrangemang. Valnämnden önskar att styrelsen och medlemmarna håller 
diskussionen vid liv kring behovet av att anställa en verksamhetsledare.  

Förslag till styrelse och funktionärer finns i separat uppställning. 

Ekonomin 

Klubbens ekonomi har varit väl skött. Kassalikviditeten har varit tillräcklig och stabil genom 
året.  Det aktiva samarbetet mellan styrelsen och föreningens understödare är viktigt och har skötts 
väl. Utan understöd skulle föreningen inte ha lika goda utvecklings- och investeringsmöjligheter.  

Hamnen 

Hamnen är väl fungerande och båtplatser har funnits till alla intresserade. Den sk. fasta piren fick sitt 
nya brygglock och nya jolleställningar och förvaringslådor har upprättats vilket har bidragit till bättre 
ordning i hamnen. Dessutom har hamnen blivit utrustad med nya räddningsstegar och kastlinor, något 
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som kan bli livräddande vid olycka. Inga nämnvärda haverier, olyckor eller inbrott har skett under 
året.  

Juniorverksamheten 

Brändö Seglares juniorverksamhet har varit mycket aktivt och väl omskött. Bl.a. optimister och 29ers 
har varit ivrigt ute på Kronbergsfjärden och representerat BS både nationellt och internationellt. Årets 
nyhet har varit vindsurfing som gjort comeback. Brändö Seglares båtar, jollar och övriga redskap har 
varit i aktiv användning och verkar skötas och fungera väl.   

Seglingsnämnden 

Seglingsnämnden bör värna om både traditionella kappseglingar och nya aktiviteter. 
Seglingsnämnden och dess medlemmars insats är elementär oberoende om det är fråga om större eller 
mindre kappseglingar. I större evenemang kunde seglingsnämnden och juniornämnden sammanslå 
sina krafter för att säkerställa kvalitativa arrangemang. Nu när brobygget på Kronbergsfjärden dragit 
igång är det viktigt att styrelsen fortsätter dialogen med staden för att spränga bort fyrprickargrundet 
och därmed expandera banområdet söderut.  

Klubbmästeriet 

Valnämnden hoppas att klubbverksamheten fortsättningsvis hålls aktiv. De populära klubbaftnarna är 
uppskattade och erbjuder trevlig stämning och samvaro. Nästa säsong hoppas vi även på en coronafri 
sommar och därmed en återgång till normal kalender vad gäller klubbaktivitet.  

Restaurangen 

Restaurangen är en väsentlig del av klubbholmen Sälen som ett trivsamt umgängescentrum. Krögaren 
har möjlighet att hyra ut restaurangen till icke medlemmar på lördagar under hela säsongen samt 
under juli månad. Annars är restaurangen öppen endast för medlemmar. Pga. pandemin har 
restaurangen haft ett lägre besökarantal, vilket inte är hållbart i längden. Eftersom restaurangen är en 
viktig del av klubbverksamheten skall vi komma ihåg att utnyttja den aktivt också utanför klubbaftnar 
och övriga aktiviteter. Vi hoppas fortsättningsvis på ett gott samarbete mellan klubbmästeriet och 
krögaren för att säkerställa att Brändö Seglares traditioner och kultur lever vidare. Betjäningen skall 
löpa på svenska utan undantag.  

Övrigt 

Brändö Seglare är en mysig svenskspråkig förening i ständig utveckling. Den positiva utvecklingen 
skall hållas igång och verksamheten ska vara aktiv på alla områden. Brändö Seglare skall 
fortsättningsvis vara alert och tänka nytt, utan att glömma lyssna på sin medlemskår från junior till 
senior. Vi ser fram emot en lysande 92:a säsong!  

 
Nicolas Berner, ordförande                 Asta Salo                      Acke Jakas 
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VALNÄMNDENS FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER FÖR 2022 
 

Styrelsen Efternamn Förnamn  Juniornämnd Efternamn Förnamn 
Kommodor Mellin Ben  Juniorchef Heinilä Kristian 
Vicekom./klubbmästare Westerholm Peter    Erica Ehrnrooth 
Sekreterare Salo Gunnevi    Feodoroff Jan  
Tävlingschef Lindfors Mattias    Helvelahti Laura  
Skattmästare Österman Jan    Sahlström Ellen 
Hamnkapten Potrykus Kristofer     Salmensaari Ekku 
Intendent Åkerfeldt Adam        
Juniorchef Heinilä Kristian  Registr. och besiktning Efternamn Förnamn 
       Ordförande Michelsson Harry 
Funktionärer Efternamn Förnamn    Blomqvist  Timo 
Domare Pettersson Malin  Vice ordförande Rönnberg Niklas 

      Saurio Uti 
Seglingsnämnd Efternamn Förnamn     
Ordf./Tävlingschef Lindfors Mattias  Klubbmästeri Efternamn Förnamn 
Viceordförande Blomqvist  Timo  Klubbmästare Westerholm Peter 
Pokalmästare n/a n/a    Huttunen Suvi 
  Lundström Lauri    Åkerfeldt Leena 
  Borgström Malin    Liewendahl Erica 
  Borenius Niclas        
  Fagerstedt Fredrik  Informationskommittén Efternamn Förnamn 
  Huttunen Suvi  Ordförande Fagerstedt Fredrik 
  Häggblom Johanna    Barck Jonathan 
  Häggblom Sebastian  Årsbok/Innehåll Häggblom Johanna 
  Kuhlefelt Jasper    Garoff Gunilla 
  Lindfors Niclas    Salo Gunnevi 
  Lindholm Erika        
  Ojantakanen Risto  Revisorer Efternamn Förnamn 
  Pettersson Malin  Ordinarie Nevalainen Rabbe 
  Potrykus  Kristofer  Suppleant AltumAudit Ab Företag 
  Sahlström Ellen        
  Salmensaari Ekku     
  Salo Asta     
  Salvesen Maren     
  Söderholm Andrea     
          
Juniornämnd Efternamn Förnamn     
Juniorchef Heinilä Kristian     
  Erica Ehrnrooth     
  Feodoroff Jan      
  Helvelahti Laura      
  Sahlström Ellen     
  Salmensaari Ekku     
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UTMÄRKELSETECKEN, LÅNGFÄRDSRAPPORTER OCH POKALER 
 

Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler. Ansökan om utmärkelsetecken med meritlista, 
långfärdsrapporter och uppgifter gällande kappseglingsprestationer för pokalerna skall tillsändas Brändö 
Seglare, Granfeltsvägen 11, 00570 Helsingfors eller per e-post till kommunikation@brandoseglare.fi. 
Ansökan bör vara BS tillhanda senast en vecka innan Brändö Seglares årsmöte. 

 

Seglingsnämnden avser utdela följande pokaler enligt kriterierna nedan:  

 

Bröderna Heiniläs vandringspokal För medalj i OS, VM, EM eller NM 

Vandringspokal I För kappsegling i såväl interna som öppna seglingar i Finland 
och utomlands 

Förarnas Bägare Framgångsrikaste båtförare i öppna kappseglingar i Finland 

Gast-cupen Framgångsrikaste gast i öppna kappseglingar i Finland 

Kauhus kanna Befälhavare som fått de flesta målskotten i öppna 
kappseglingar 

Bröderna Palmbergs pokal För längsta långfärd 

Maraboupokalen En exceptionell seglingsbragd 

Nefertitistopet Bästa havskappseglare 

Affes pokal Anmärkningsvärd prestation för att utveckla segelsporten 

Miroupokalen  Juniormedlem som nått bästa resultat i FM 

Halvan Seglare som med liten marginal missat prestigefylld medalj 
eller pokal 

 

Detaljerade beskrivningar över pokalstadgarna finns i pokalhandboken på BS webbplats brandoseglare.fi.  

Ansökningar görs på bifogade blankett och den bör innehålla noggranna detaljer om långfärderna, respektive 
kappseglingarna (även interna) såsom datum, plats, tid, distans, antalet deltagare, placering, kappseglingens 
namn och arrangör.  

 

OBS! Den som har årsmötespokaler hos sig ombeds returnera dem till BS styrelsemedlem eller till BS 
senast i april.  
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BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN OCH POKALER 
 

 
Utmärkelsetecken 

 
Pokaler 

 
 Kappsegling  Långfärd 

 
    

 Mästarklass 
 I klass           
 II klass           

 
 

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

 

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

Kappsegling/ 
Regatta 

Arrangör Datum Plats Banans längd 
Antal 

deltagare 
Placering 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

Båtens namn  _________________________ Skeppare/ägare  __________________________ 

  

Besättning  ___________________________________________________________________________ 

  

Underskrift  _________________________ Datum  __________________ 


