
 

 1 

Finnish 6mR Bulletin 2017 / 1 

 
Kausi 2017 lähestyy 
 
Talvi on jo edesmennyt ja toivottavasti veneiden huoltotyöt pitkälle tehtyinä. Kabineteissakin on 
tapahtunut sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tärkein, eli kilpailukalenteri on liiton netti- ja fb-
sivuilla ollut jo pidempään. Eräitä aiemmin aktiivisesti kilpailleita veneitä on nyt myyntilistalla, mutta 
odotamme vastaavasti toisten aktivoituvan ja saamme vähintään ne 20 venettä LM-startteihin ja 
SM-stauksen takaisin. 
 
Kilpailukalenteri 
 

BS Classic Regatta* BS 28.8 2016 

RRegatta* ESF 17-18.6.2017 

Helsinki Regatta* HSS 1-2.7.2017 

Andöcup HSS 5.7.2017 

Hangon Regatta* HSF 7-9.7.2017 

Samppanjaregatta ja 6mR SM** HSS 4-6.8.2017 

Sinebrychoff Challenge  NJK 11.8.2017 

Viaporin Tuoppi Sups 12.8.2017 

BS Classic Regatta* BS 26.8.2017 

6mR MM Vancouver  RVYC 15-21.9.2017*** 
 
1. Kalenterissa on seitsemän kilpailua 

2. SM kilpailut järjestetään Sampanjaregatan yhteydessä HSS:llä. SM kilpailuista saa tuplapisteet, 
vaihtoehtoisesti MM kilpailuista saa triplapisteet 

3. BS Classic regatasta lasketaan kauden 2017 pisteisiin ainoastaan lauantain pisteet, jotka 
yhdistetään 2016 sunnuntain pisteisiin. Sunnuntain kilpailu lasketaan 2018 kauden pisteisiin. 

 
World Cup Vancouver 
 
Suomella on tällä kertaa edustus sekä modernien että klassisten luokissa, kun Evelina ja Fridolin 
ovat vahvistaneet ilmoittautumisensa. Muitakin kiinnostuneita tiettävästi on. ”Early Bird”-
ilmoittautumisaika meni jo umpeen, mutta omalla veneellä kilpailemiseen verrattuna hyvin 
edullinen vaihtoehto on edelleen tarjolla. Luokan mesenaatti Rainer Müllerillä on veneitä 
vuokrattavaksi erittäin kohtuullista korvausta vastaan. Miehistö tuo kuitenkin omat spinnut 
mukanaan. Tähän mennessä jo sekä Astreen että Joyn tiimit ovat tilaisuuteen tarttuneet. 
Majoituskin on saatavilla läheltä satamaa varatusta ”Suomitalosta”, jossa on vielä vapaita 
huoneita. Viime vuoden QCNC-kävijät takaavat kilpailulle hienot puitteet sekä osaavat ja mukavat 
isännät. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä suoraan Raineriin: rainer@ramlot.com. 
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QCNC Suomi 
 
Hallitus päätti hakea Queen Christina Nations Cupia Suomeen ensi vuonna. Britit olivat ehtineet 
ensin, mutta päättivät siirtää omaa tapahtumaansa vuodella, niin tiimit saavat hieman tuntumaa 
suomalaisiin olosuhteisiin ennen World Cupia. Tapahtuma tullaan järjestämään 2018 
Shampanjaregatan yhteydessä HSS:llä. Asia käsiteltiin Hampurissa ISMAn kevättapaamisessa. 
Vuonna 2019 sitten purjehditaan Cowesissa. 
 
Venevero ja venerekisteri 
 
Venevero onnellisesti kuopattiin, eikä sitä tarvitse ainakaan muutamaan vuoteen ajatella. Jo 
ehdotus sai aikaan joukkopaon venerekisteristä. Yhdenkään kuutosen kyljessä ei 
rekisterinumeroita näy ja hyvä niin. Ne numerot nyt vain olisivat klassikon kyljessä paha 
kauneusvirhe. Monet veneet taitavat silti rekisterissä olla. Pelkästään kilpakäytössä olevia 
veneitähän ei kuitenkaan tarvitse lain mukaan rekisteröidä ja sillä perusteella voi edelleen poistaa 
omansa rekisteristä. Sitä varten Trafilla on netissä lomake valmiina, tai kuukausi sitten se oli 
melkein valmiina. Lomakkeen alasvetovalikosta nimittäin puuttui tarvittava poiston peruste: 
”rekisteröintivelvollisuus ei enää täyty”. Tosin tästä annettuun palautteeseen vastattiin pian ja asia 
aiottiin korjata. 
 
Kirja klassisista 
 
Tim Street, joka on jo entuudestaan hyvin tunnettu kirjoistaan, on kokoamassa yksiin kansiin tietoja 
maailman klassisista kuutosista. Jos siis haluat, että veneesi tiedot tulevat siihen oikein, pitää 
niiden liiton nettisivuilla olla oikein. Arvattavasti useammalta on salasana hukassa, jolla veneen 
tietoja pääsee editoimaan. Jos näin on käynyt, pyytäkää uusi salasana, sen saamisesta pitäisi tulla 
entistä joustavampaa. 
 
Kevätkokous 24.4.2017 HSS klo 18.00 
 
Tämä on alustava kutsu kevätkokoukseen, joka pidetään HSS:n paviljongilla. Sääntömääräisiä 
asioita ei ole käsiteltävänä, mutta keskustelun aihetta kyllä. Edellisessä vuosikokouksessa ilmaan 
heitetty aihe kuutos- ja kasiliittojen yhdistymisestä yhteiseksi Metriveneiden liitoksi on edennyt. 
Hallitukset ovat pitäneet yhteisen kokouksen, jossa tilannetta on kartoitettu molemmilla tahoilla, 
eikä suuria ristiriitoja tullut vastaan. Ainakin tästä aiheesta kokouksessa keskustellaan. 
Lisäksi Ismo Hentulalla on tuomisina kerrottavaa ISMAn Hampurin kokouksesta. Jos jäsenistöllä 
on muita esityslistalle tulevia aiheita, ehtivät ne vielä mukaan. 
Virallinen kutsu postitetaan erikseen. 
 
Jäsenrekisterin päivitys 
 
Jos sait tämän jotain muuta kautta kuin suoraan sähköpostilla, puuttuvat tietosi jäsenrekisteristä. 
Siinä tapauksessa käy päivittämässä tietosi liiton nettisivujen kautta. Veneen omistajat levittäkööt 
tämän pyynnön miehistöilleen, niin rekisteri olisi ajan tasalla, eikä tulisi turhia pikku ongelmia SM-
kisojen tarkistuksissa. 
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Ja lopuksi: 
Palvelukseen haetaan: Klubimestari 
 
Edellisen kauden kuluessa löytyi “After Sail”-tapahtumat kisa kisalta paremmin. Toimintaa on 
tarkoitus jatkaa viimevuotiseen tapaan yhdessä kasien kanssa. Haussa olisi henkilö, joka ottaisi 
vastatakseen tapahtumien järjestelyistä.  
Hangon 2019 kisoissa sosiaaliset tapahtumat ovat myös suurelta osalta liiton vastuualueella. Se 
on iso tehtävä, jota pitäisi alkaa valmistelemaan jo nyt ja voisi olla jatkumoa After Saileille. Joka 
tapauksessa otetaan vastaan vapaaehtoisia tapahtuman järjestäjiä suunnittelemaan 2019 
sosiaalista ohjelmaa. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen palavereihin HSF:n kanssa. 
 
P.S. Olettehan jo käyneet katsomassa fb-sivuilla videon “This is 6mR sailing” 
 
P.P.S Jäsenmaksut ja veneiden ISMA-maksut erääntyvät tämän kuun lopussa. Vuosikokous sääti 
jäsenmaksuksi 20 € ja ISMA-maksu edelleen 80 €. Ne maksetaan tilille FI03 2179 1800 0064 79. 
Tästäkin erillinen tiedote yhdessä kokouskutsun kanssa. 
 

 


