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Innostava alku
Liti-noviisina on kivaa

Kaikkella on aina alkunsa. Meidän projektin alkuna
on perinteikäs liti vuosimallia -73. Vene oli alku-
jaan Pertti Pyyn omistuksessa. Viime keväänä Hen-
ry Elfving laittoi veneen myyntiin. Kun myymisestä
jostan syystä ei tullut mitään Henry päätti soittaa
kavereilleen Esa Pukille ja Ralf Sundbergille. Lyhyt
puhelu: "kiinostaiskos pienet kisat". Joo, minne
mennään, kesä oli jo aika lopuillaan.

Kun selvisi että Lightning luokan seuraava ranking
kisa on Jyväskylässä ilmoittauduimme heti. Ennen
Jyväskylää kävimme kerran vesillä Tammisaaren
vesillä. Kaikki tuntui tutulta. Olimmehan kaikki
aikaisemmin purjehtineet köliveneillä. Suurempia
ja pienempiä kisoja. Liti ei kuitenkaan ole mikään
puolitonnari. Sen saimme pian kantapään kautta
kokea.

Ennen Jyväskylän kisaa päätimme hakea vähän
tuntumaa ja kävimme Tuusulan järvellä ajamassa
yhdet tiistaikisat. Kokemus oli innostava. Porukka
otti meidät hienosti vastaan. Onnistuimme saamaan
kaikki purjeet vetoon ja vaikka manööövereissä
olikin toivomisen varaa olimme kuitenkin lähdössä
Jyväskylään.

Jyväskylän reissu olikin sitten aivan oma kokemuk-
sensa. Jyväsjärven tuuliolosuhteet olivat meidän
"kokemattomalle" porukalle liikaa. Onnistuimme
yleisön suureksi iloski kaatamaan veneemme mel-
kein maalilinjalle. Takaa tuli Melges porukkaa ja
me olimme vedessä. Huh, huh. Näin siinä käy kun

kölivenepurjehtijat yrittivät ottaa spinnua alas "tur-
vallisesti" isopurjeen takaa. Eihän sinne leehen jol-
lassa voi mennä. Sen opimme Jyväskylässä.

Siinä jäi sitten yksi startti ajamatta kun varusteet oli
solmussa. Mutta kokemuksena kisa oli hieno. Em-
me lauantaina ehtineet yhteisiin reintoihin kun kor-
jasimme varusteita. Kiitos kaikille jotka auttoivat
niin että heti sunnuntaina taas olimme kisoissa mu-
kana.

Kaiken kaikkiaan kokemus oli niin hieno että ensi
kesänä tulemme taas. Päämääränä on osallistumi-
nen kaikkiin ranking kisoihin. Kemiin olemme
kanssa lähdössä.

Tällä hetkellä emme vielä tiedä millä kalustolla
tulemme liikkumaan. Yksi vaihtoehto on että talven
aikana korjaamme vuosimallia -73 olevan veneen
iskukuntoon. Sitä pitää keventää och pohja pitää
korjata. Purjeita olemme kanssa hankkimassa. Hen-
ryllä on myös trailerin rakentaminen edessä. Toinen
vaihtoehto on että team Elfving, Pukki & Sundberg
ilmestyy radoille aivan uudella veneellä. Sitä emme
vielä tällä hetkellä tiedä mutta eiköhän sekin selviä
lähi viikkoina.
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