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Purjehdus on ihanaa… varsinkin kun se tapahtuu maaliskuussa ja aurinko
paistaa täysillä ja lämpöä riittää sekä vedessä että ilmassa. Las Palmas oli
parhaimmillaan kun kävimme tervehtimässä Immaa ja Rapea 6. - 17. 3. 2013välisenä aikana. (Voi niitä parkoja, - kun joutuvat kitumaan siellä etelän
lämmössä koko talven!) Lämpöä 22 – 25 astetta, aurinkoa ja kevyitä tuulia.
Imma kertoi säitten olleen tänä talvena parhaita koskaan. Yritin tasoittaa tilejä
ja sanoin että "sama Suomessa" (eskimo-hiihtäjän näkökulmasta!)
Mukana kokeilemassa 2.4mR-veneitä tällä kertaa oli Hautalan perhe ja
sattuipa Las Palmasissa vierailemassa ollut Pepe Ähman mukaan
purjehtimaan. Myöhemmin viikolla paikalle saapui myös Pekka Seitola.
Ernst Torp, joka on I.C.I.S:n (International Club of Integrated Sailing) yksi
perustajajäsenistä, on pitkän ja ansiokkaan johdon jälkeen luovuttanut seuran
ruorin Pekka Seitolalle. I.C.I.S. on nyt Pekassa saanut uuden nokkamiehen.
Kunhan Pekka on hieman ehtinyt tutustua kirjanpitoon ja seuran käytäntöihin
niin kuulemme varmasti hänen ajatuksiaan toiminnan jatkamisesta.
“Vahdinvaihdoksen” myötä I.C.I.S. kävi myös paikallisen FIV:n (Federacion
Insular de Vela de Gran Canaria) kanssa neuvottelut. Sopimus oli kaikin
puolin kunnossa ainakin kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Venepaikkamme ja
toimintamme säilyy ennallaan.
Ehdittiin, kaiken muun ohella, myös purjehtimaan. Ihme! Alkuviikosta
purjehdittiin “tyyppejä” (ilmailu-termi; tyyppikoulutus!). Patrik H ja Roope H
kokeilivat veneitämme ja sattui myös mukaan yksi suomalainen purjehtija,
jonka iso vene oli Muelle Deportivossa. “Tyyppien” jälkeen en nähnyt kuin
hymyileviä kasvoja koko laiturin täydeltä. Taitaa olla niin että ainakin kaksi
Hautalaa tullaan näkemään joukossamme ensi kesänä.
Myöhemmin viikolla tunnelma tiivistyi ja oli ajettava kisaa, jottei puheet jäisi
vain puheiksi. Nyt oli purjehdittava tosissaan. Imma laittoi radat ja lähetti meitä
kolmena päivänä radalle niin kauan kuin me vain jaksettiin kisata.
- seitsemäntoista kisaa kaikkiaan.
No, kävihän siinä niinkuin arvasin. Vanhat ketut läksyttivät nuorempiaan.
Tulokset heijastivat tasan kokemuksen ja harjoituksen määrän.
Mukana näissä karkeloissa olivat Janne Laine (12 voittoa),
Jussi Ahlström(3), Ansu Oxby(2), Pekka Seitola, Jussi Mattila, Roope
Hautala, Patrik Hautala sekä Pepe Åhman. Kaikki purjehtijat eivät purjehtineet
joka päivä, joka tietenkiin vaikutti näihin lopputuloksiin.
Loistava viikko Las Palmasissa takana ja taas ihmettelen etten pääse sinne
useammin. Meillä on siellä kerrassaan loistavat tilat, mahdollisuus purjehtia
niin paljon kuin haluaa ja paikka on avoin kaikille. Immalle Björndahlille suurkiitos järjestelyistä ja kisaveneiden kunnossapidosta.
Käyttäkää, hyvät ihmiset, tätä ainutlaatuista tilaisuutta hyväksi ja käykää
purjehtimassa! Tai vielä paremmin, ottakaa kaverinne mukaan ja näyttäkää
heille kuinka hienoa ja hauskaa on purjehtia 2.4mR-venettä.
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