
Redan Sr 1900 rörde sig motorbkar i  Finland och 1904 arrangerade Ny-
ländska Jaktklubben landets första motorbätstävling. Olympiaket  1912 deltog
fyra b5tar fr5n Finland i en havstävling p5 norra Ostersjön. Sommaren 1924 tog
Helsingfors Segelsällskap upp tävlingar för utombordsmotorb5tar p5 sitt program
och i mars 1928 stiftades Helsingfors Utombordsmotorklubb.

I nummer 10 av Frisk Bris Sr 1929 efterlyste sign FIL (Henning Lindholm)
speciella motorb5tsklubbar och et t  motorbStsförbund. A rt i k e l n slutar med
"Var finns de initiativkraftiga motorbksägare som %/Agar börja. Fortsättningen
och slutet blir säkert bra".

1930-1939
Efter en pastöt frän Kungl. Motorb5tklubben i Stockholm kallade en arbets-

grupp under ingenjor Gustaf Souranders ledning t i l l  möte " f ör at t  överväga
möjligheten at t  ena Finlands motorbksmän under samma vimpel". M ö t e t
beslöt enhälligt föresI5 bildande av Finlands Motorb5tsklubb med hemort
Helsingfors, men med hela landet som verksamhetsomr5cle.

Vicl ett möte den 14 mars 1930 p5 Handelsgillet i Helsingfors konstituerades
Finlands Motorb5tsklubb — Suomen Moottoriveneklubi. Förs lag t i l l  stadgar,
program och budget godkändes och t i l l  klubbens första kommodor uts5gs
Gustaf Sourander. K lubben registrerades och antogs som medlem i  Interna-
tionella Motorb5tsunionen och blev sälunda nationell myndighet f or motor-
b5tssporten i Finland.

FMK: s första tävling Sr 1930 p5 Bredviken utanfor Fiskartorpet. D e n  enda
svenska deltagaren med sin b5t. P5 bryggan herrarna Sundström, vita mössan,
och Mieritz, svarta mossan.
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Med entusiasm och energi började klubben sin verksamhet. S om  symbol
fastställdes en cirkel med guldgul rand som inramar ett b15-vitt kors p5 vitt
botten med statsvapnets lejon i  mitten och som "kampanjevimpel" en grön
tv5tungad vimpel med symbolen i  Övre hörnet. Klubbflaggan med samma
emblem fastst5Ildes av Handels- och industriministeriet. Tv5 motorb5tstävlingar
hölls p5 Bredviken utanför Fiskartorpet. Den talrika publiken hölls informerad
med hjälp av en högtalaranl5ggning. Den  23 august' invigdes en liten brygga
Norra hamnen och den 7 september anlöpte motorb5ten LX 15 som första b5t
under FMK: s flagga KMK: s hamn i DjurgArdsbrunnsviken i  Stockholm. V i d
8rets slut uppgick medlemsanta let i klubben till 56.

Under andra verksamhets5ret uppfördes en paviljong vid bryggan i  Norra
hamnen. De n  20 maj upplöstes Helsingfors Utombordsmotorklubb och över-
lämnade et t  st5tligt minnespris t i l l  FMK. D e n  20 juni gick klubbens första
15nglopp, ett  s.k. maratonlopp till Borg5. Tv5 tävlingar hölls p8 Bredviken och
i den ena deltog tre överlägsna svenska förare. Landets första officiella rekord-
försök arrangerades. Resultaten var blygsamma nämligen i  klass A racer 17,5
knop, B  racer 20,0 knop, C racer 29 knop och inbordare 29,5 knop. Med-
lemsantalet steg under 5ret till 119.

SMK:n kunniajäsenet F M K : s  hedersmedlemmar &M. Bergroth, Torsten Hjorth.
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Den 17 mars 1932 drabbades den unga klubben av en stor förlust dä ingenjör
Gustaf Sourander avled. Han  hade med energi och framgäng tagit initiativet
till startandet av FMK och lett verksamheten under tvi Sr. Ti l l  fly kommodor
valdes direktör Walter Gräsbäck. I  juli deltog tre ekipage frän klubben i svenska
stortävlingen Mälaren-runt. Henning Lindholm belade en förnäm andra plats i
passbätsklassen. I  augusti arrangerade klubben den första propagandatävlingen
Pentala och den blev en stor framgäng med 26 deltagare, mest familjebätar.

Vid värmötet Sr 1933 ändrades klubbens stadgar s5lunda att segelsällskaps
motorbkssektioner kunde ansluta sig som s.k. medlemsföreningar och Airisto
Segelsällskap anslöt sig som första. Förutom de "gamla" loppen ordnades fyra
serietävlingar I  Norra hamnen och den 27 juli gick första Lovisaloppet. D e t
var storm och endast tre b5tar fullföljde. Den 21 juli gjordes en propagandatärd
till Norrkulla med 16 bkar. Detta Sr gjorde ocksä den internationella Dinghyn
sin entrd och räddade utbordartävlingarna för mänga Sr framät.

Efter ärsmötet samlades medlemmarna med darner till en animerad supd
och sedan träddes dansen till längt in p5 smätimmarna. Detta lyckade "Nach-
spiel" manade till efterföljd.

Sommaren 1934 kombinerades Borg5 och Lovisa-loppen, och distanstävlingen
— bäde precision och hastighet — gick p5 sträckan Helsingfors—Borg5—Pellinge—
Lovisa. Snabbaste tid för utbordare var 2,25,20 och inbordare 2,09,32.

Sommarens storevenemang blev det första Brunnsparksloppet p5 en 926 m
triangelbana framför Brunnsparken inför 6000 betalande äskädare. Dinghies
och inbordare körde 20 vary, men hydroplanen hela 40 vary. Tävlingen, som
klubben offrat mycket p5, blev en star framgäng, även ekonomiskt.

Brunnsparksloppen fortsattes Arligen t.o.m. 1938. Publiksiffrorna var över
6000, ett Sr t.o.m. 7000. Republikens president samt medlemmar av regering
och riksdag hedrade en tävling med sin närvaro. Bätarna körde nu 10 vary per
heat. S a m  extra nummer ordnades 1937 ett &lc dödshopp med hydroplan
Over en flytande "skvätt" och genom en brinnande ring. V i d ett Brunnsparks-
lopp blev manfallet i Dinghy-klassen sä stort att, av 15 startande, endast tre kom
i mäl. Orsa ken en!. sign. CL i Frisk Bris var "trimning".

P5 vären 1935 utkom klubbens första ärsbok, som bl.a. innehöll en kort
historik, medlemsförteckning, stadgar, reglementen och bkförteckning. Samma
Sr gick det första Ekenäsloppet, 66 sjm. Snabbaste bät, en B-klass Dinghy hade
tiden 2,56,12 i det härda vädret.

Bryggan i Norra hamnen blev för träng och en pontonbro anskaffades. Den
användes även som dep5 vid Brunnsparksloppen. Först Sr 1938 förstorades
bryggan med ett T-stycke.

Sommaren 1936 utgick Otto Brandt som klassegrare och andra totalt i täv-
lingen Oslofjorden runt. Wiborgs Läns Segelförening, Borg5 Segelsällskap och
Östra Nylands Segelförening anslöt sig som medlemsföreningar ti l l  FMK.
Exemplet följdes följande Sr av Ekenäs Segelsällskap. Styrelsen höll 25
protokollförda möten.

Av hälsoskäl avsade sig Walter Gräsbäck kerval till kommodor och 1937
valdes ingenjär Thorwald Tawast till hans efterträdare. Tävlingsverksamheten
under de följande Aren var livlig och klubbens förare deltog I mänga tävlingar
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Sverige och Norge. Aven i Viborg tävlades det. I  KMK:s och KSSS:s nationella
distanstävlingar deltog Torsten Hjorth och Johan Hongell med Pentita utom
tävlan och placerade sig p5 andra plats i natt- och tredje I dagsetappen.
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1930 skulle verksamheten täcka hela landet, genom segelklubbars medlemskap
FMK. E n  ändring i föreningslagen tillät icke mera sAväl person-som förenings-
medlemmar i  en sammanslutning. Därför m5ste klubbens stadgar ändras och
ett förbund bildas. Suomen Moottoriveneliitto — Finlands Motorsb5tsförbunds
konstituerande möte hölls den 6 jull 1938. Ti l l  förbundets första ordförande
kallades ing. Th. Tawast.

Ar 1939 utgav klubben en handbok innehällande stadgar och reglementen
för klubben samt bestämmelser rörande motorb5tssporten I  landet. Oros-
molnen började hopa sig över Europa och satte även sin prägel p5 verksam-
heten inom klubben. E n  del tävlingar arrangerades, men Brunnsparksloppet
inställdes.

När flaggan efter denna säsong halades var det samtidigt slutet p5 klubbens
första decennium, och en tio5rig framgängsrik verksamhet bröts för obestämd tid.

1940 -  1949
Den 5  jull 1940 hissades klubbens flagga och paviljongen hölls öppen en

m5nad för att medlemmarna skulle f5 träffas. A t t  färdas med motorb5t var
förbjudet. Klubbens försenade 10-5rsfest begicks efter flagghissningen, och
utdelades FMK: s nyinstiftade hederstecken. Under  sommaren behandlades
fr5gan om anskaffning av en utfärdsholme, men avgörandet sköts fram5t I tiden.

D5 klubben icke kunde bedriva n5gon verksamhet reducerades medlemsav-
giften för herrar med hälften till mk 100,—.

Under de följande 5ren riggade en b5tentusiast upp mast och segel p5 sin
motorbat, en annan Skte med gengasaggregat p5 akterdäck och n5gra "aktersnur-
ror" kördes med karbid i gasklocka. NAgra motorbStsmän seglade med riktiga
segelbStar.

Här är "Lilla Folkan" och "Stora Folkan", b5da b5ttyperna föddes som resultat
av konstruktionstävlingen p5 40-talet. Bilderna är tagna Sr 1949 d5 bränsleregle-
menteringen upphävdes.
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Stadgeenliga moten hölls, men nämnder tillsattes ej. När  framtiden började
ljusna utlyste klubben en konstruktionstävling för att f5 fram nya battyper,
en campingbat med max. längd 6,25 m för 3,5-5 hk. inbordare och en 8,0
meters langfärdsbat för 8 - 1 4  hk. S o m  resultat föddes "lilla folkan" och
"stora folkan" som vardera byggdes i flere exemplar. Akterruffen hade slagit
igenorn.

Ar 1946 beviljades flytande bränsle för nödvändiga färder och klubbens
brygga öppnades delvis. Medlemsavgiften höjdes tillbaka till mk 200,— för
herrar. I  Sveriges Grand Prix för utbordare i Mora deltog fyra av klubbens
förare och vann landskampen.

Sommaren 1947 blev det livligare pa sjön, men bränslereglementering
omintetgjorde tävlingar. Färger och lack för medlemmarnas b5tar anhälls
kollektivt fran Folkförsörjningsministeriet och 50 % beviljades. I  samband
med Finlands festspel arrangerade FMK en tävling vid Roddstadion. D e n
lyckades saväl sportsligt som ekonomiskt. D e n  rullande inflationen nöd-
vändiggjorde höjning av medlemsavgifterna till mk 1000,— för herrar, mk 400,—
darner och mk 200,— för juniorer.

Finlands Motorbatsförbund hade icke kommit igang med nagon verksamhet
förrän 1946, cla organisationen började taga form. Antalet medlemsföreningar
växte och nya klubbar bildades I landet. F M K hade skött sina Aligganden som
nationell myndighet och arligen erlagt avgiften till Internationella unionen.
Tidpunkten var nu lämplig, och FMK överlät, med Unionens medgivande, den
nationella auktoriteten till Finlands Motorbatsförbund. F M K  hade gjort sitt
för hela landets motorbätssport.

Ar 1949 upphävdes bränslereglementeringen och klubbhuset med bryggan
istandsattes efter 10 5r utan omvardnad. För att förbättra ekonomin ordnades
ett lotteri med en 7,5 m inbordare som huvudvinst. Beh5lIningen blev mk
169 274,—. Tävlingsverksarnheten inleddes blygsamt med precicionstävlingar
till Lovisa och Norrkulla och en hastighetstävling I Norra hamnen.

I november beslöt klubben till Finlands Motorbatsförbund överlata rätten
att använda klubbens emblem i medlemsklubbarnas vimplar vars Urger bestämms
av förbundet.

1950 — 1979
FMK hade ar 1950 uppn5tt myndig alder och gjort sitt för hela landets

motorbatssport. N u  kunde klubben huvudsakligen ägna sig t  att pa basta sätt
betjana sina medlemmars intressen inom de ak a verksamhetsgrenarna.

Klubbens kommodorer
Klubbens kommodorer och deras mandattider framgar av förteckningen

bärjan av arsboken. D e  har samtliga pa ett förtjänstfullt skt fört klubben
fram5t.

Den som under den längsta tiden statt i spetsen för FMK är &M. Bergroth
— 1954-1966. D e t  var en expanderande tid,inom klubben och kommodoren
intresserade sig för alit. Han deltog I navigationstaviingar och rallyn. Han var
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närvarande vid hastighetstävlingarna, klubbmöten och fester. N ä r  han 1966
vägrade att ställa upp för Sterval, kallades han till klubbens första hedersmedlem
och deltog fortfarande med sin Mirka I V  i tävlingar och Nordiska motorbSts-
rallyn. 1972  fyilde han 80 Sr och dS grundades en fond, ur vilken resebidrag
utdelas till klubbens racerförare och ett belopp avsattes för uppsnyggning och
möblering av klubbrummet.

Av klubbens m5nga energiska vicekommodorer förtjänar Birger Blomqvist,
som avled 1970, ett speciellt omnämnande. Han var vicekommodor sammanlagt
8 Sr under tiden 1953-1960. Före 1953 hade han flere Sr skött kassörens och
sekreterarens sysslor. Dessutom var han länge aktiv tävlare, först som fartSkare
och senare som navigatör, "rallare" och tävlingsledare.

en intervju I Srsboken 1960 berättar han bl.a. om bStSkande när man icke
fick bensin: " V i  riggade upp en Svedlund-kolförgasare p5 akterdäck pä en 8,5
meters bat med en Gray-motor och med den gjorde jag m5nga resor under
krigssomrarna. D e t  var naturligtvis besvärligt. M an  fick ha hela akterruffen
fullstuvad med kolsäckar (av papper) och ett förskräckligt sotande och krassande
var det ju. Men en god sak var det med kolförgasaren — man kunde röka fisk
i den." Den trevliga intervjun avslutas med "jag förvinade mig över den offer-
vilja för klubben och storartade frivilliga insatser som presterades av med-
lemmarna" och just Birko Blomqvist var den som gjorde mest — men i tysthet.

Klubbens stadgar, möten och fester
Under Arens lopp har ändringar gjorts I  klubbens stadgar pS grund av er-

farenheter och förändrade förhSlIanden. A r  1933 infördes som tillägg till § 6
bestämmelser om medlemsföreningar, men momentet ströks Sr 1938. Enligt
de första stadgarna valdes kommodorer och styrelsemedlemmar för ett Sr och
kunde Sterväljas. I  de ändrade stadgarna stipulerades att kommodor väljes för
ett Sr, vicekommodor för tv5 Sr och styrelsemedlem för tre Sr och endast
kommodoren kan omedelbart Sterväljas. V i d  en stadgeändring 1967 ändrades
verksamhetsAret, som varit 1.11.-31.10. till  kalenderk, och ordinarie möten
är Arsmötet före 15 mars och valmötet inom november.

Vid den senaste ändringen 1979 breddades klubbens ändam51 sS att det
omfattar bade motorbSts- och annan bStsport. Vidare tillkom möjligheten att
inom klubben grunda sektioner.

Klubbens medlemmar har regelbundet kallats till ordinarie möten, och
vanligtvis har 25-40 personer ställt upp. E t t  lysande undantag var valmötet
hösten 1977 dS över 100 medlemmar trotsande regn och rusk bordade isbrytaren
Urho där mötet försiggick efter en rundtur ombord. Detta rekord slogs vid
valmötet 1979 d5 113 medlemmar deltog och bl.a. beslöt bilda en segelbSts-
och en navigationssektion. Extra möten har förekommit rnycket sällan, och
d5 vanligen för stadgeändring.

Förutom dessa möten har klubbaftnar arrangerats med föredrag och dis-
kussioner om aktuella fr5gor samt kurser och utbildningstillfällen, som ofta
varit välbesökta. Amnena har omfattat motorlära, b5tv5rd, sjösäkerhet, organi-
sation av navigations- och hastighetstävlingar rn•rn. Medlemmar frän andra
klubbar har även blivit inbjudna. Tv5 navigationskurser 1973-74 ledde till att
21 personer aviade kustskepparexamen.
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För att befrämja kamratskapet ordnade klubbmästarna under en 15ng följd
av Sr mSnadsluncher med föredrag, kSserier eller film. Jullunchen har varit
populär, likasS kräftskivan pS FSrhalmen. I  Smedjevikshamnen pSbörjades
1978 en trevlig tradition, nämligen dans kring julgranen med glögg, läsk och
korv.

Stora tillfällen var klubbens 10, 20, 25, 30 och 40 Srs jubilder och mSnga
vinterbaler samt fester till förmAn för tävlingsfonden och FArhalmen. S am
typiskt för utvecklingen kan noteras att klädseln vid festerna I början var frack,
sedan smoking och nu mörk kostym.

Den gamla talkoandan lever ännu kvar i  form av talkon p5 vinterför-
varingsplatserna och pS Firhalmen.

Medlems- och övriga märken
Klubbens medlemsmärke var sedan starten den gröna klubbvimpeln. Den

ansSgs senare vara för star och Sr 1953 fastställdes som nytt märke klubbens
emblem i en grön ring med 15 mm diameter. VArmatet tyckte att märket var
lyckat, men det accepterades ej av medlemmarna och gamla märken togs &ter
till heders. A r  1963 fastställdes som nytt medlemsmärke en mindre fladdrande
klubbvimpel pS st5ng.

Ar 1939 instiftades FMK: s förtjänsttecken I guld och silver, förartecken i
guld, silver och brans samt ISngfärdstecken i silver. A r  1960 mAste ett högre
förartecken instiftas. FrSgan löstes elegant genom att till guldtecknet foga
briljanter, en för  vane uppnSdd paängsumma för  guldmärket. A r  1964
instiftades ett intressemärke för medlemmar som under en längre tid aktivt
verkat för klubben. Den första utdelningen skedde 23 mars 1965 p'S Kämp.

Ar 1970 stadfästes ett nytt reviderat reglemente few klubbens märken. Den
gamla benämningen "tecken" utbyttes mot "märke" och "förar" till "tävling".
Det gamla förartecknet blev s5lunda tävlingsmärke. Dessutom infördes ett
ISngfärdsmärke i guld.

I denna Srsbak ingSr en fullständig förteckning över de utmärkelsetecken
klubben utdelat, med angivande av utdelnings5r. D e t  är s5ledes även en för-
teckning diver personer som under de Ongna 50 Sren off rat mycket tid och
arbete tilt förmSn för matorbStssporten och FMK.

Hamnfrigan
Mingen medlem sätter likhetstecken mellan klubben och hamnen. T i l l

hamnfrSgan hör även vinteruppläggningen, FSrhalmen och hamnen I Porkala.
Aren 1950-51 byggde stadens hamnnämnd ett nytt T-stycke till den gamla

bryggan som jämte klubbhuset rustades upp -för den väntade invasionen av
bStburna besökare till Olympiaden 1952. Besökarnas antal blev mindre än
väntat, men bryggan var nu i  prima skick. Under de följande Aren byggdes
strandskoningen ut, betongpontoner anskaffades och 1960 disponerade klubben
174 bStplatser.

Samma Sr tillsattes en hamnkommittd, som utarbetade ett nytt reglemente
för hamnen. Porten hölls nu last, och vane innehavare av bStplats tick nyckel.
Hamnen blev snart för liten för det växande antalet bStar och icke ens gamla
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Pajalahti — Smedjeviken

medlemmar kunde erhälla bätplats. K lubben lämnade in ett förslag t ill stadens
hamnämnd att den nuvarande bryggan skulle förenas med banken till Tjärhalmen
och vid denna skulle pontoner förankras.

Ar 1964 övergick förvaltningen av smäbätshamnarna i  staden t i l l  Idratts-
loch friluftsverket och man hoppades pä större förstäelse, men blev besviken.
I stället kom under elva Sr fern hyresförhöjningar (mellan 25 och 66 %) och
dessutom skulle för icke Helsingforsbor erläggas tredubbel avgift. Ol ika planer
gjordes upp f ö r  Norra hamnen och Tjärholmen och klubbens brygga var
farozonen. F ö r  at t  gardera sig gjorde klubben en överenskommelse am et t
större antal platser i den planerade stora hamnen I Smedjeviken pä Drumsä.

Ar 1975 utdömdes den norra armen av yttre bryggan I  Norra hamnen och
revs. Därmed gick 18 % av bätplatserna förlorade. I  stallet erhölls 1976 ett
antal pontoner I Smedjeviken. Arbetena pä denna hamn fortsatte och följande
Sr disponerades 77 platser vid pontoner och kaj. Behovet  av bredare platser
för s törre bätar var start  ach avhjälptes delvis när Smedjevikens vägbrytare
byggdes ut  och klubben erhöll 21 platser för stora bätar. K lubben disponerar
nu 250 loStplatser, varav 1/ 3 i  Smedjeviken, som tyvärr t.v. icke ännu kan
erbjuda samma service som Norra hamnen.

Vinteruppläggningen av bätar har länge varit et t  problem i  Helsingfors och
därför ingick klubben et t  samarbetsavtal med HMBK och HMV och alla t re
erhäll hyresfritt ett större omräde p5 Borgnäs udde. FM K :  s andel är 5080 m
2
.
Ett tilläggsamrScle om 2380 m
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med trailer. Hela ornrädet är inhägnat och bevakat och har varit väl belagt.
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I anslutning till hamnen i Smedjevi ken arrenderar klubben ett 3780 m
2 s t o r tomr5de för klubbhus, bilparkering och vinteruppläggning. Om r'Met ingärdades

med ett 2 nn högt pansarnät och har varit helt utnyttjat. I  östra hörnet star en
vaktstuga, tyvärr saknas t.v. vatten och WC.

F5rholmen I  Borg 5 landskommun inköptes 5r 1954 och klubbhuset uppfördes
samma sommar. I  talkoarbetet deltog ocks5 Erkki Ellenberg, Kurre Rosvall,
Leo Martin och JaIle Bergström.

Ffirholmen. E tt  gamma It önskem5I om utfärdsholme för klubben kunde upp-
fyllas d5 F5rholrnen i  Borg 8 landskommun inköptes 5r 1954 och ett klubbhus
uppfördes samma sommar, till största delen som talkoarbete av ett 2 0 -
ta i  m e d -lemmar. Holmen blev ett omtyckt utfärdsm51, men hamnen var besvärlig. 1956
byggdes en stark brygga med plats för 10 b5tar, men den försvann i en höststorm
1961. E n  ponton donerades och senare byggdes Ater en brygga men det utsatta
läget förstörde den. Det  enda skyddet för hamnen var en v5gbrytare I riktning
mot den lilla holmen i NO och den byggdes 1976, men inte heller den har
isens p8frestningar. Sommaren 1966 byggdes den efterlängtade bastun.

Efter Norrkulla-loppet 1955 ordnades en kräftskiva p5 FArholmen och detta
blev en tradition. F i sket har varit rätt gott och t.o.m. 51ar har tagits upp.
Sommaren 1973 antecknades 220 anlöpningar.

Porkala. En annan dröm kunde realiseras 1966, nämligen en hamn I västerled.
Klubben arrenderade ett mindre omr5de i en vik p5 Tullandet, där brygga och
uthus byggdes. Tyvärr har besäksfrekvensen ej motsvarat förväntningarna.
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Hastighetstivlingar
Under parentesen 1940-49 hade 30-talets Dinghy-bStar försvunnit, likasS

andra snabba bStar och motorer. När  tävlingarna Sterupptogs var ekipagen fS,
SIderstigna och opSlitliga. Import av nya motorer var omöjlig, men dS byggde
nAgra entusiaster C-klass racerutbordare av Jap-cykelmotorer med växelhus och
andra konverteringsdetaljer av egen tillverkning. N y a  hydroplan byggdes och
det blev fart och spänning pS banorna.

Ar 1953 byggde nSgra yngre medlemmar en serie A-klass hydroplan, nya
motorer importerades och A-klassen blev den största I  landet. M o t  slutet av
50-talet kom en juniorbSt, Jinx (Mäkärä), avsedd för 10 hk standardmotor.

Mot slutet av 50-talet ökade intresset för snabba men sjadugliga och bekväma
135tar för tävling och fritid. D e  gick under benämningen sportbStar. PA 60-talet
blev distanstävlingar över öppna vatten, motsvarande de internationella Off-
shore-loppen, populära och dS växte den nya skandinaviska turistbSten (T) fram
som ett mellanting mellan sportbSt och racer.

Att i Helsingfors arrangera racerlopp pS sluten bana, som skulle tillfredsställa
publik, tävlande, arrangörer, myndigheter och klubbens ekonom, blev med Sren
omöjligt. Brunnsparksloppen pS 30-talet var en god inkomstkälla men efter
1950 blev tävlingarna I  regel förlustbringande. Trots svSrigheterna arrangerade
klubben s.g.s. Srligen minst en stor bantävling och platsen växlade mellan
Brunnsparken, Roddstadion, Norra hamnen, Pentala och Norrkulla. NSgra
tävlingar I  Norra hamnen arrangerades tillsammans med grannklubbar, varvid
arbetet och förlusten delades. E n d a  inkomstkälla var TV, programblad och
donationer. Loppet utanför Brunnsparken Sr 1955 blev dyrast för klubben,
mk 192 000,— i förlust.

Resultaten av tävlingarna är införda I  Srsböckerna. S to r t  intresse väckte
landskampen Sverige-Finland, som oftast vanns av vännerna i väster. Mot slutet
av 60-talet minskade intresset för tävlingar med hydroplan, men ökade för T-
bStarna. F M K  arbetade energiskt för spridande av information om den nya
tävlingsformen och 1968 hälls ett möte med deltagare fr5n andra klubbar,
sammanlagt 126 personer.

Klubbens sista Ekenäslopp gick Sr 1972 och i  stället kom Porkala-loppen.
Tävlingarna ställde stora krav pS arrangörerna p5 grund av säkerhetsbestäm-
melserna. S o m  en följd av detta träffades överenskomrnelse med HMBK att
klubbarna framdeles skulle arrangera Finn Gul f Race och Porkala-loppet
vartannat Sr och dS i samarbete. Tyvärr mSste Finn Gulf Race 1975 inställas
p.g.a. hastighetsbegränsningarna I hamnomrSdet och sedan dess har loppet icke
genomförts. F M K  kunde fortsatta med Porkala-loppen d5 de gick utanfär
hamnomrSdet. Sommaren 1978 var Porkala-loppet utlyst, men för f5 anmäl-
ningar tvingade klubben att inställa det, och därmed blev det paus 1 tävlingar
av detta slag i Helsingfors-vattnen.

Tävlingsverksamheten ökade p5 m5nga orter I  landet och även utomlands
och klubbens förare deltog framg5ngsrikt bl.a. i tävlingar om FM, NM, EM och
to.m. VM. A r  1954 inledde Leon Basilier med en tredje placering i EM i klass
A i Berlin. Följande Sr vann han NM och Sveriges Grand Prix i samma klass.
Ar 1964 vann S.O. Fagerström EM i  klass J (175 cm
3
) i  B e r l i n  o c h  
s a m m a  S r
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NM i A och B. Under m5nga 5r erövrades FM i  A,  B och C av FMK:s med-
lemmar. A v  de sammanlagt 19 FM medaljerna som utdelades 1967 gick 11 till
FMK:are. B5de guld, silver och brons erövrades i T-klassernas NM-tävlingar.

Bland förnämliga tävlingsplaceringar kan nämnas Timo Mäkinens seger
Round Britain Powerboat Race Ar 1969, Jan Bäckströms brons I VM i  klass
OA, Ullamaria Smeds och Heli Kerttulas guld i NM och FM i stora utbordar-
klassen N och Martti Wellstrams silver i EM klass E.

Stig Fagerström även S -0 kallad är klubbens framg5ngsrikaste racerförare,
som under 5ren 1955-1972 vann förutom EM i  klass J, 9 guld och 6 silver i
NM, 20 guld och 5  silver i FM och m5nga andra förnämliga tävlingar. Ha n
ställde upp i  239 tävlingar och vann 123,  därav 41 internationella, av dessa
vann han 15, däribland klass A i Berlin och andra placering i  Europas Grand
Prix. Förutom 12 briljanter till tävlingsmärket har han belönats nned Helsing-
fors Utombordsmotorklubbs minnespokal för alltid och kallats till ständig med-
lem I FMK.

Stig Fagerström eli S-0 on kautta aiko-
jen klubin menestyksekkäin kilpa-ajaja,
tässä ikuisiksi ajoiksi Helsingin Ulko-
laitamoottori kerhon muistopalkinnon
saaneena.
Stig Fagerström även S -0 kallad
klubbens framOngsrikaste racerförare
genom tiderna, här belönad med Hel-
singfors Utomborsmotorklubbs min-
nespokal för alltid.

Pohjoismaisen Moottorivenerallin mo-
ninkertainen voittaja Sven "Wadde"
Wadstein. Yhdeksännen rallin voitol-
laan 1967 hän sai ikuisen kiinnityksen
KMK:n lahjoittamaan Bärnsten-pokaa-
film
M5ngfaldig segrare i  Nordiska Motor-
b5tsrallyt S ven  "Wadde" Wadstein.
Efter totalseger i  I X  rallyt 5r 1967
erövrade han KMK: s Bärnstenspokal
för al Itid.
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Under senare Sr har intresset för hastighetstävlingar stadigt sjun kit i klubben.
I förbundets förteckning över förare med tävlingslicens Ina& 176 namn, men
endast 6 representerar FMK.

Rekord
Redan Sr 1931 noterades de första ansprSkslösa finska hastighetsrekorden

fön motorbStar som senare förbättrades, p5 knopsträckorna p5 Kronbergs-
fjärden. F ö r s t  Sr 1960 uppmätte klubben p6 Botbyfjärden en rekordbana,
som fyilde de internationella fordringarna. Tidtagningen var elektnisk.

Den 20 september 1960 gjordes de första försöken, som resulterade i 7 nya
finska rekord. I  ett försök att sl5 världsrekordet I Mass C välte Fagerströms
plan i den byiga vinden och han skadades rätt ilia.

Ar 1962 lyckades S.O. Fagerström sl5 tre världsrekord far utbordare näm-
ligen klass B, 125,09 km/tim, klass CS (standardmotor) 116,67 och klass C
142,54.

När banan p5 Botbyviken stängdes av en bro togs en ny bana i  bruk p5
Sibboviken Sr 1965 och p5 den banan förbättrade Fagerström sina rekord flere
gAnger och nu har S.O. sammanlagt 10 av internationella unionen utfärdade
diplom som bevis pA godkända världsrekord.

Navigationstiviingar
De första tävlingarna för familjelAtar gick som handicaptävlingar, men ersattes

slutet av 30-talet av s.k. ekononnietävlingar eni. Nordströmska regain. De n
blev icke populär och Sr 1932 antog klubben Svenska Navigationssällskapets
sic navis-regel, och tävlingsformen kallades precisionstävling. I  slutet av 50-
talet tillkom mera navigationsuppgifter och namnet ändrades till navigations-
tävlingar. Ar  1952 började tävlingarna även arrangeras I mörker.

Den nya tävlingsformen, som är nyttig för varje batförare, blev populär.
Tyvärr r5kade n5gra Onger tävlande och tävlingsledning I  häftiga dispyter
ang5ende banans faktiska längd, tidtagning och uträkning av resultat. Hon att
i framtiden undvika detta togs tävlingsformen upp vid klubbaftnar och instruk-
tioner utarbetades för funktionärer och tävlande.

I början var deltagandet I tävlingarna till Lovisa, Ekenäs, Pentala och Norr-
kulla livligt, men mattades av och gick sedan i v5gor. Kortare tävlingar i när-
heten av staden blev populärare. I  samband med varje Nordiskt MotorbAtsrally
arrangerades en star navigationstävling. N ä r  nya klubbar bildades i HeIsing-
forstrakten växte antalet tävlingar per sommar och man tävlade även om Hel-
singfors distriktsmästerskap, varav hela sju erövrats av FMK: s Ake Falin och
Seppo Nevalainen. Numera tävlar man ocksh om FM-värdighet. I  lagtävlingarna
am Brödkorgen (mot HMBK), Kräftan (mot NJK) och C-M. Bergroths vandrings-
pris (mot ESS) utgick FMK som slutlig segrare, men vandringsprisen donerades
tillbaka för fortsatt tävling.

Bland klubbens m5nga skickliga navigatörer kan nämnas Volter Henricson,
Kurt Rosvall — Kurt Sundvall samt Kurt och Ann-Mani Jansson, av vilka de
sistnämnda även vunnit guld och ära I turistbätar.

119



Nordiska Moto rbitsrallyt
inspirerade av den stora internationella motorbksträffen Pavilion d'Or

överenskom Kungl. Motorbkklubben och F i n lands Motorbätsförbund am ett
Srligen Sterkommande Nordiskt Motorbksrally. KM K donerade ett förnämligt
vandringspris, Bärnstenspokalen och FMBF arrangerade det I  Nordiska Motor-
b5tsrallyt i juli 1956 nned m5let I Rödhamn p5 Aland. Av  26 b5tar som gick i
m51, var 6 fr5n FMK med kommodoren B e r g r o t h s  Mirka I l l  som chefs-
fartyg. Följande sommar stod KMK för arrangemangen och m5let var förlagt
till Högböte.

I det VI rallyt 1961 till Berga i Stockholms S skärg5rd utgick JUri Puhk fr5n
FMK som segrare med 957 M  som tävlingsdistans. I  navigationstävlingen i
samband med rallyt segrade Leo Martin H o l g e r  Idman i B-klassen. E fter
detta rally beslöt man att arrangera dem vartannat 5r och det VII  gick 1963
till Helsingfors med anledning av att FMBF fyilde 25 hr. T o lv FMK-b5tar
deltag och segern gick till FMK:s Sven Wadstein med Gung-Ho och 1,147 M.

Sommaren 1965 fyilde KMK 50 5r och därför var rallyts mAl förlagt till
Stockholm, likas5 m5let för Pavilion d'Or. Atta b5tar under FMK:s flagg deltog
i Nordiska rallyt med Mirka IV som chefsfartyg. Dessutom deltog Karl Aspelin
med Grizzly även i  tävlingen om Pavilion d'Or och belade en förnämlig tredje
plats med 1,902,5 M. Totalsegrare i Nordiska rallyt blev 5
t e r  S v e n  W a d s t e i n  
m e d
Gung-Ho. I  samband med festligheterna och prisutdelningen erhöll C-M. Berg-
roth och tv5 andra FMK:are svenska navigationsmärket i guld.

I rallyt 5r 1967, det nionde i ordningen, gick totalsegern igen till Wadstein
och därmed hade han erövrat Bärnstenspokalen för alltid. I  navigationstävlingen
segrade Kurt och Ann-Mari Jansson. E fter  detta rally avskaffades begreppet
totalsegrare och tävlingen gick i tre klasser u n d e r  8 knop, 8 -12  knop och
aver 12 knoll KMK ach FMK donerade tre nya vandringspris, ett för varje klass.

Efter det X rallyt — i vilket Wadstein utgick som klasssegrare — tilidelades
C-M. Bergroth KMK: s hedersplakett för deltagande i 10 Nordiska Motarb5ts-
rallyn. A r  1973 erhöll T. Hjorth samma plakett och 1975 emottog Alex Oborin
FMBF: s motsvarande plakett. Hä r  bör tilläggas att Oborin ombord hade den
genom tiderna yngsta jungmannen, hider vid starten 4 veckar. Det är att hoppas
att han bitits av rallyflugan ty antalet deltagare frAn FMK har minskat betänkligt.

Lingfirder
L5ngfärder har alitid intresserat klubbens mediemmar. Ofta var Stockholm

mhlet, men färder företogs till Göteborg och Gotland. N5gra färder gjordes till
insjöomr5dena, bi.a. till Kali. D e  tv5 längsta färderna under klubbens flagga
gick tur och retur till England, den första 1968 d5 Karl Aspelin med Grizzly
besökte London och 1972 d5 N-0. Eklundh 8kte till Ramsgate med Noeba. En
unik ISngfärd gjorde Karl Aspelin med 4,9 m. utbordarb5ten Grizzly Junior
fr5n Helsingfors längs kusten till Ulaborg och sedan via Kajana, Joensuu och
Viborg tillbaka till Helsingfors. Färden gick längs älvar, sjöar och kanaler och
endast 70 km p5 trailer av totalt 2260 km (1200 M). Körtiden var 62 timmar.
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Den i FMK inregistrerade öppna utombordsb5ten "Grizzly-Junior" Oven kallad
Mammas mjölkb5t) kördes Finland runt 5r 1972. F r 5n Helsingfors längs kusten
till Uldborg och sedan via Kajana, Joensuu och Viborg tillbaka till klubb-
harmer'. Förare var Karl Aspelin och co-driver Ulf Granström. Körtiden var
62 h, totallängden 1.200 M 2 2 6 0  km, varav endast 70 km p5 trailer).

Finlands Motorbitsförbund
början var FMK starkt representerad i förbundets ledning, men lika natur-

ligt är att representationen sjönk när medlemsantalet växte. Ordförande i för-
bundet under aren 1949-1968 var Torsten Hjorth och 1974-76 Reijo K. Kuu-
sinen. Viceordförande har varit Willy Bengelsdorff, Leon Basilier och Reijo K.
Kuusinen. Fortfarande är flere FMK:are med i  styrelsen för förbundet och
dess kommittder.

Arsboken
Arsboken kan kallas klubbens ansikte. Den första kom ut 5r 1935 och där-

efter 5rligen t.o.m. 1938. E t te r  pausen utkom den &ter 1950 och därefter
regelbundet varje var.

Arsboken 5r tv5spr5kig och inneh5ller 5rsberättelse, medlerns- och b5tför-
teckning, tävlingsresultat, bestämmelser för besiktning av b5tar, tabeller och en
mängd uppgifter som b5tförare behöver. Dessutom ing5r artiklar om bl.a.
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navigation, bAtar och motorer, sjiisäkerhet, sjöräddning, miljöv5rd samt be-
rättelser om 15ngfärder och tävlingar. Klubbens stadgar och märkesreglemente
har vanligen ingAtt efter verkstälida ändringar. I  Arsböckerna 1935, 1955 och
1970 ing8r kortare historiker. I  5rsboken 1950 ingSr "Ett äventyr utanför
Porkala udde", som visar vilka svArigheter man kunde r8ka ut för när man mAste
runda det av Sovjetunionen arrenderade omr5det.

Arsboken har med Aren blivit alit bättre och fullständigare och är nu en
nödvändig uppslagsbok att ha ombord p8 lAngfärden. Som annonsorgan är boken
uppskattad och har även varit en god inkomstkälla för klubben.

Ekonomin
Klubbens ekonomi har med undantag av 8ren 1957 och 1958 varit god och

möjliggjort avskrivningar p8 anläggningar och fonderande av medel för nyanskaff-
ningar, understöd av tävlingsverksamhet samt utbildning och propaganda. Efter
de ekonomiskt lyckade Brunnsparksloppen p5 30-talet bildades en racerfond
frAn vilken rriSnga understöd till klubbens tävlingsförare utdelats.

I och med att medlemsantalet steg och verksamheten ökade i omfattning,
var det omöjligt att driva klubben enbart med frivilliga krafter. Redan i medlet
av 50-talet gjordes försök med en deltidsanställd kannrer och senare med en
ombudsman, men försöken slog ej väl ut. FrAn 1959 övertog Holger Idman
ansvaret för klubbens kassa och sekretariat med Gun (Kisse) Idman som kanslist
och med denna bemanning löpte verksamheten bra, men 1974 blev arbets-
bördan för stor. DS  anställdes en verksamhetsledare, men denne avgick i mars
1977. D e n  1.  augusti 1978 anställdes Holger Idman, sedan han blivit pen-
sionerad, som verksannhetsledare med Kaija Heikkilä som kanslist. N u  har
klubben rätt man p8 rätt plats. Kisse Idman avgick av hälsoskäl sedan hon
p8 ett förtjänstfullt sätt tjänat klubben i 20 Sr, av vilka bl.a. 9 Sr som sekre-
terare. Hon belönades med FM K:s förtjänstmärke i guld.

I klubbens omkostnader utgör lönerna den största posten. Den andra stora
utgiftsposten är hamnhyrorna, som stigit kraftigt. Dessa kostnader m8ste sib's
ut p5 bStplats- och medlemsavgifter. Medlemsavgifternas utveckling under 5ren
samt medlemsantalet framg8r ur tabell.

En Wick hick och framit
Som ett samnnandrag av FMK: s 50-5riga verksamhet kan man i  korthet

konstatera att:
— Henning Lindholm i Frisk Bris 1929 bedörnde utvecklingen riktigt när han

avslutade sin artikel om motorlAtsklubbar och -förbund med "fortsättningen
och slutet blir säkert bra". Nu  har vi ett aktivt arbetande motorbätsförbund
med 96 medlemsföreningar med sammanlagt 25 000 medlemmar och 7000
registrerade b5tar.

— FMK-stiftarens önskan att under samma vimpel förena alla Finlands motor-
bStsmän har även Ott  I  uppfyllelse. 6 6  klubbar har nu FMK:s emblem p'S
sina vimplar med olika bottenfärger.

— FMK har vuxit till en klubb med 793 medlemmar, 304 besiktigade b5tar,
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254 b5tplatser i  tv5 hamnar och tv5 uppläggningsplatser för ca 250 b5tar,
en egen klubbholme och en uthamn.

— Tävlingsintresset har Ott  I v5gor, och var skulle det g5 v5gor om ej p8 sjön.
Klubben har haft mycket stora framg5ngar p5 racertävlingsbanor i hemlandet
och utomlands. F ö r  tillfället 5r tävlingsintresset i en vSgdal, men följande
väg m5ste närma sig.
Främst p5 önskelistan för framtiden förutom större intresse för tävlingar

st5r tv5 saker, den ena ett slutligt avgörande i Tjärholms-fr5gan s5 att klubben
f5r en best5ende och tillr5ckligt stor hamn vid Norra kajen, d5r klubben sedan
1930 vuxit sig in i stadsbilden, den andra mera platser i Smedjeviken inom ett
enhetligt omr8de med klubbhus och därigenom ocks5 bättre service för med-
lemmarna.

I en artikel efter FMK: s konstituerande möte skrev Frisk Bris att "klubben
startats p5 en ytterst exclusiv bas och att avsikten är att fr8n första början h5lia
standerten I topp". Vad som d5 avsags med exclusiv är I dag av ringa betydelse,
men "standerten i topp" bör tolkas som en förpliktelse att p5 sian iakttaga ett
sjömannamässigt uppträdande, skrivna och oskrivna lagar och att b5ten — ny
eller gamma!, stor eller liten — är välh5lIen och välutrustad. E n  b5t som för
FMK: s flagga och vimpel skall vara ett föredöme för andra. De t ta  5r v5r
skyldighet mot v5r egen klubb och dess stiftare.
Torsten Hiorth
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Författaren av denna historik, Torsten Hjorth, är medlem i klubben sedan
1930. Under 30-, 40- och 50-talen tillhärde han i flere repriser FMK:s styrelse
bl.a. som vicekommodor. Aren  1959-1967 var han ordförande för Finiands
Motorbätsförbund. Sedan han dragit sig tillbaka frän förtroendeuppdraget inom
förbundet och frän sin befattning i bätbranschen ställde han sig ännu till för-
fogande som kommodor i FMK 1972-1974. Ocksä efter denna period har han
livligt deltagit i  klubbens verksamhet och alltid varit färdig att göra en aktiv
insats för FMK. Registret är brett — frAn historiker till maskinist (vid en film-
förevisning i samband med det senaste valmötet var det Totti som skötte projek-
torn). I cke endast denna historik utan ocksä de som skrivits till klubbens 25-
och 40-5rsjubileer är signerade Torsten Hjorth.

Hjorth har med framgäng deltagit i alla olika former av motorbätstävlingar
som under de gängna 50 'ken arrangerats: ban- och distanslopp, ekonomi-, pre-
cisions- och navigationstävlingar samt rallyn. S o m  tävlingsledare, funktionär
och speaker har han ocksä varit med otaliga ganger. lnitiativtagare frän fin-
ländsk sida till det Nordiska Motorbätsrallyt var givetvis Torsten Hjorth. Han
har ocks5 gjort sig känd som konstruktör bäde av snabba tävlingsekipage och
av "vanliga" motorbätar.

Torsten Hjorth innehar FMK: s förtjänstmärke, tävlingsmärke och längfärds-
märke, alla av högsta valiir. H a n  kallades till klubbens hedersmedlem 1975.
Bland övriga utmärkelser kan nämnas FMBF:s förtjänsttecken i guld nr 1, Fin-
lands ldrotts förtjänstkors i guld, och KMK:s navigationsmärke i guld. Han är
ocks5 Art lands enda ständiga hedersledamot i KM K.

Tottis ekipage ärsmodell 1938.
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