
Tarantella II Gotland Runtissa 2003

Kuudetta voittoa tavoittelemassa

Edellisen vuoden kakkossijasta oli jäänyt hieman hampaankoloon, joten lähdimme hakemaan
kuudetta Gotland Runt-voittoamme kovalla panostuksella. Sesonki oli veneen 34. ja vaikka
lehdet jo 1974 kirjoittivat ennen toista voittoamme Tarantellan olevan vanhus, uskoimme
edelleen vakaasti mahdollisuuksiimme.

Menestystä ei kuitenkaan pelkällä uskolla saavuteta, vaan vaaditaan usean eri osa-alueen
optimointia. Parhaat purjeet, liukkain pohja ja parhaat gastit sekä maukkain ruoka on kutakuinkin
se, mitä vaaditaan. Miehistön taisteluhenkeä ylläpitävät päivän kaksi lämmintä ateriaa valmistellaan
huolella jo kotona. Pohjan liukkaus varmistetaan kiillottamalla se veden alla vielä Hangossa juuri
ennen HS:n starttia. Kaikki ylimääräinen roina (eli turhat hammasharjat) kannetaan maihin ja
akselisinkki hiotaan virtaviivaiseksi. Tällä kertaa purjepuolella uutuutena oli täysin musta Carbo-
Cuben II-genua, a.k.a. ”Liukas Leena”- purjeen uskomattoman muotojäykkydeen ja liukkauden
takia.

Kokemusta saaren kiertämisestä oli miehistöllä riittävästi; Leifin ja Michaelin kohdalla tämä oli jo
neljästoista kerta.

Voittoon tarvitaan lisäksi hyvä strategia - ja tietenkin hiukan tuuriakin. Vuoden 2001 tulos osoitti,
että pienikin virhe strategiassa voi viedä voiton mahdollisuudet aivan loppusuorallakin.

Pahin kilpailijamme oli ilman muuta viime vuoden voittaja, Tomppa Finellin Fifty Fun. Toki
porukassa oli muitakin huippuluokan veneitä, erityisesti X-332:t.

Lähtö tapahtui kevyessä sivuvastaisessa. Otimme startin normaaliin tapaan, mottona paras B-startti.
GR:ssä rangaistukset ovat siinä määrin kovia, ettei raskaalla veneellämme pysty riskiä ottamaan.
Tulimme linjan keskikohdilla hienosti styyralla, mutta juuri ennen laukausta ruotsalainen Snigeln
meinasi tulla paaralla kylkeen, pakottaen meidät vändaan. Onneksi ehkä näin, koska ylitimme linjan
juuri laukauksella. Olisi ollut protestin paikka… Pääsimme siis jälleen hyvin matkaan. Tompan
vastaavasta tilanteesta, jossa häntä kohtaan protestoitiin, emme tienneet mitään ennen maaliintuloa.

Matka Almagrundetille purjehdittiin heikkenevässä tuulessa kryssikulmien muuttuessa Tarantellalle
tyypillisesti aina vain epäedullisemmiksi. Valitsimme itäisen reunan saadaksemme vapaata tuulta.
Tuulen kääntyessä vastaan näytti tilanne hetken aikaa todella hyvältä, mutta hetken kuluttua se
kääntyi taas takaisin. Osa luokkamme veneistä pääsivät Almalle paljon ennen meitä. Iloksemme
ehdimme kuitenkin kaksi minuuttia ennen Fifty Fun:ia.

Matkalla Gotska Sandölle tuuli kääntyi asteittain pohjoiseen. Ajoimme vuoron perään genualla,
floaterilla ja slöörispinnulla. Tuulen yltyessä 12 – 14 solmuun pääsi slöörispinnumme oikeuksiinsa
ja asemamme parani silminnähden. Matka jatkui eri spinnuilla ajaen käytännössä koko matkan
Hoburgeniin saakka.

Fårön kohdalla saimme ensimmäiset väliaikatulokset. Tasaista oli. Olimme lasketussa ajassa
neljäntenä Fifty Fun:in johtaessa 5 minuuttia. Väliin mahtui X-332 Prefix ja Vaasalainen Brynhilde.
Muutaman minuutin takana oli Linjett 35 Carisma.



Tuuli yltyi lähestyessämme Hoburgenia. Takana tulevat spinnut suurenivat silminnähden koossa eli
tuulirintama tuli takaa. Tuulen suunta suosi jälleen oikotien ajamista Raudehundenin ja Lillgrundin
matalikoiden välistä. Tämä paikka on navigaattorille aina ollut erityisen jännittävä. Onhan se toki
onnistunut radiosuuntimalaitteella jo 70-luvulla. Tarkkojen reittipisteiden avustuksella ränni löytyi
turvallisesti pienimmän syvyyden ollessa 4 metriä. Riskinotto kannatti ja aikaa säästyi useita
minuutteja.

Hoburgen kierrettiin jo 10 solmun nopeudella. Tuuli oli siinä määrin kovaa, että lounaaksi tarjoiltu
lohiperhospihvi meinasi ottaa siivet alleen. Knolls Grundia lähestyttäessä ajoimme ensin genualla,
mutta tuulen taas kääntyessä etelään nostimme slöörispinnun samalla, kun moni muu  vaihtoi
pienempiin genuoihin.

Hoburgenin väliaikaraportin mukaan Fifty Fun oli lisännyt etumatkaansa todella roimasti.
Lasketussa ajassa Tomppa oli peräti 33 minuuttia edellä. Olimme kuitenkin jo nousseet toiseksi  5
minuuttia ennen Carismaa ja 9 minuuttia ennen Brynhildeä. Östergarnilla toisena ollut Prefix oli
pudonnut kuudenneksi. Luokkaamme ja IMS Over All:ia johti tässä vaiheessa Fifty Fun, ilmeisesti
juuri takaa tulleen tuulen ansiosta.

Nyt olivat hyvät neuvot kalliit. Knolls Grundin jälkeen tuuli yltyi onneksi siinä määrin, että saimme
vihdoin kokeilla uutta kakkosgenuaa. Ylös nousi tummanpuhuva Liukas Leena ensimmäistä kertaa
kisoissa. Sinikan punaviinikastikkeella höystettyjen lihapullien vauhdittamana sekä nopeus että
höjdi olivat siinä määrin erinomaista luokkaa, että jälkeenpäin joku totesi Mustan Joutsenen tulleen
noutamaan… Moni isompi vene jäi taakse, ja Visbyssä olimme kuroneet Tomppaa kiinni jopa 14
minuuttia lasketussa ajassa.

Edessä oli reitin tunnetusti vaikein kohta. Visbyn pläkä on fakta. Lisäksi tuuli kääntyi vastaan, joten
päätimme kääntää pohjoiseen ja jatkoimme matkaa, vaikka VMG näytti negatiivisia lukemia.
Hetken kuluttua olimme jälleen kovemmassa tuulessa ja käänsimme takaisin kohti merkkiä. Näin
jatkoimme useita kertoja ja pääsimme merkin lähelle hyvällä vauhdilla. Merkin kiertäminen aivan
rannan lähellä oli kuitenkin tuskaa. Yksi vene oli jopa ankkuroinut välttyäkseen rantakiviltä.
Ajauduimme ruuhkassa 20 metriä muita lähemmäksi rantaa ja jäimme siihen katsomaan, kun
kevyemmät ”rakennelmat” porhalsivat ohitse. Muun muassa serkku Ralf uudella Carabillallaan tuli
yhtäkkiä pimeydestä huusi ”Skepp Ohoj!” ja hävisi horisonttiin. Meillä nopeus oli nolla. Swan 57
Arajeta pysähtyi sekin merkille ja jäi ilmeisesti siihen.

Visbystä lähtö on useasti aamunkoitteessa todella hankala, tuulen voimakkuuden ja suunnan
muuttuessa. Paremman tiedon puutteessa lähdimme ensin ulos, mutta päätimme hyvin pian ajaa
rhumbline-taktiikalla. Toinen sija Visbyssä tuntui pahalta ja moraali oli koetuksella
Burgundinhärästä huolimatta. Meinasi usko loppua. Ruorimies Michael pelasti tilanteen toteamalla
jossain vaiheessa matkaa ”The race ain’t over, ’till the fat lady sings” ja vaikkemme koskaan
kuulleet kenenkään laulavan, kiekaisi ilmeisesti joku jotain jossakin…..

Maalisuora Almalta Skanskobbenille oli tällä kertaa kovinkin vähäeleinen. Maalilinjan
ylitettyämme tosin tuli ”hiukan” kiire spinnun alasotossa. Olimme nimittäin vuonna 2000
onnistuneet rikkomaan ison spinnun, sillä keulagasti oli sitä mieltä, että sillä voi kyllä jatkaa
satamaan asti…. Samainen keulagasti päätti siis tällä kertaa toimia ripeästi ja ampui spinnun
maalitöräyksen vielä kaikuessa Sandhamnin kallioilla. Muu porukka olisi vielä ilmeisesti jatkanut,
joten lopputuloksena liputimme todella komeasti maaliintulon kunniaksi. Pysyipä purje ehjänä!



Loppujen lopuksi nappasimme pokaalipöydältä tutun Swan Trophyn, Vaasa-laivan kansilankusta ja
hopeisista sardiinipurkeista kootun IMS 3:n luokkapalkinnon sekä nopeimman IMS-veneen
Hoburgenin etappikannun, Magnum Bolingeria unohtamatta. Kuudennen voiton myötä Tarantellan
kolmas Come Back sai Gotland Runtin osalta arvoisensa päätöksen.
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