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Real Club Nautico de Grand Canaria järjestää talvikauden aikana neljä eri 
kisaa ( joista yksi on ainoastaan Optimist-luokalle). Näillä kisoilla he toivovat 
olevan tarpeeksi vetovoimaa saadakseen eri veneluokkien huiput 
perustamaan  harjoitusleirinsä Grand Canarialle, Las Palmasiin. 
Hanke, jonka nimi on "Grand Canaria Sail in Winter", on merkittävä ja mukana 
järjestelyissä on niin Las Palmasin kaupunki, paikallinen tourist board kuin 
Real Club Nautico ja sen omat sponsorit. 
Merkittäväksi tämä hanke muodostuu meille siinä muodossa että esim. 
veneiden kuljetukset Suomesta Gran Canarialle ja takaisin on täysin 
sponsattu. Joten kannattaa jo tässä vaiheessa miettiä ensi talven matkoja ja 
haluaako veneensä talveksi Las Palmasiin. 
 
Hankkeella on omat nettisivut (www.gcsiw.com)  ja käsittääkseni oma 
"markkinointi-organisaatio", vaikka kaikki purjehdukselliset järjestelyt ovat 
Real Club Nauticon käsissä. Kisoissa mukana ovat 420, 470, Laser-luokat, 
Nacra 17, RSX 9.5, RSX 8.5, F-17, Techno 293, 29er ja 2.4mR. Onneksi 
2.4mR-veneet purjehtivat samalla radalla ainoastaan 29er-luokan kanssa. 
 

 
 
Talvikauden 2014/2015 aikana järjestettiin Semana Olímpica Canaria de Vela 
4.-8. joulukuuta, jossa 2.4mR-luokka oli ensimmäistä kertaa mukana. 
Luokassamme oli viisi osaanottajaa ja Suomea edusti tässä kisassa Jussi 
Mattila ja Marko Pasanen. 
Trofeo Isla de Grand Canaria järjestettiin 9.-11. tammikuuta ja siinä kisassa oli 
mukana 8 ruotsalaista purjehtijaa omilla veneillään ja neljä paikallista 
espanjalaista purjehtijaa. 
Regata de Carnaval järjestettiin 13.-15. helmikuuta. Mukana kakkosnelosissa 
oli 14 osaanottajaa, 8 ruotsista, 4 suomesta ja 2 paikallista espanjalaista 
purjehtijaa. 2.4mR-luokka on saanut uuden ja pysyvän kodin Real Club 
Nauticolla. 



Regata de Carnavalin purjehdusohjelma käsitti 9 kisaa kolmessa päivässä. 
Ensimmäisenä päivänä saatiin valitettavasti vain kaksi purjehdusta 
purjehdittua, eikä seuraavina päivinä kurottu tätä vajetta umpeen. 
Kisa-alue oli alueella Bravo, joka on juuri sataman suulla. Radan piti olla 
varsin lyhyt, jotta emme olisi joutuneet valtamerilaivojen sekaan. Neljä 
kierrosta korvasi hyvin radan lyhyyden. 
Lämpötila oli juuri sopivat 18-20 astetta, tuuli oli koillisesta 0 - 7 m/s, 
merenkäynti kohtalaista aallokkoa ja vaikka ennuste povasi pilvistä niin 
aurinko pilkisti pilvien takaa tuon tuosta.  
En kommentoi kisa kisalta, mutta kyllä me valitettavasti olimme ruotsalaisten 
armoilla aika usein. Tuloksissa neljä ruotsalaista ensimmäisinä. Hans Asklund 
ylivoimaisena voittajana. Tuloslista löytyy Gran Canaria Sail in Winter-sivuilta. 
 

 
 

 
 
Mahtavan hyvää treeniä näin keskellä talvea ja vastassa osa ruotsin 
huippupurjehtijoista. 
Imma Björndahl oli tapansa mukaisesti auttamassa kaikessa. 
Kiitoksena vuosien varrella purjehdukselle ja meille purjehtijoille antamastaan 
ajasta hänelle ojennettiin valokuvakirja sisältäen kakkosnelos-kuvia 
kymmenen vuoden ajalta. 
 
Regata de Carnaval ajoittuu nimensä mukaan karnevaaleihin. Kaupunki oli  
tupaten täynnä tapahtumia. Oli karnevaalikuningattaren valinta, varsinainen 
karnevaali (121 rekkaa kulkueessa ja kadut täynnä juhlijoita), "valkoinen 
karnevaali" jossa osaanottajat valkoisiin pukeutuneena heittää talkkia muiden 
päälle, kulkue Canteras beachillä, drag queenin valinta, sardiinin hautajaiset, 
bodypaintingiä, jne jne... Aivan uskomatonta menoa. 
 
Jussi Ahlström 


