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TOIMINTAKERTOMUS 2013

Jäsenistö ja venekanta
SuRCP:n jäsenmäärä on toimintavuoden 2013 lopussa 14 henkilöä (14 jäsentä 2012). IOM 
rekisterimme suurin numero oli vuoden lopussa 60, joten lisäystä on tullut yhden veneen 
verran. 
Marblehead toimintaa ei vuoden aikana ollut.
Micro Magic luokan rekisterissä on noin 140 venettä.
Tampereella on alkanut toimintaa uuden veneluokan, Dragon Force 65 veneen kanssa. 
Dragon Force purjehtijat toivotetaan erittäin lämpimästi tervetulleiksi RC-purjehduksen piiriin 
ja siten SuRCP:in toimintaan mukaan. 

Hallinto ja talous
SuRCP:n vuosikokous pidettiin TPS:n kerhotiloissa 17.3.2013. Läsnä oli 7 jäsentä. SuRCP:n 
hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtajana Anders Wallin, sihteerinä Riku Lindström, 
rahastonhoitajana Erik Wallin sekä jäseninä Eero Laurila, Olle Martonen, ja Jari Heinonen. 

SuRCP:n toiminnantarkastaja on ollut Jorma Pihlajamäki (sijainen Vesa Laurila). 
Mittauspäällikkönä on toiminut Olof Ginström sekä hänen apunaan mittausmiehinä Anders 
Wallin, Olle Martonen ja Riku Lindström. 

Liiton taloudellinen asema näkyy tuloslaskelmasta ja taseesta. Vuoden 2013 tilinpäätös 
osoittaa ylijäämää 162,79 euroa (vuoden 2012 ylijäämä oli 485,72 euroa).

Suhteet muihin järjestöihin
SuRCP on Suomen Purjehdus ja Veneily Ry: jäsen luokkaliittona sekä IRSA:n ja IOM ICA:n 
jäsen kansallisena luokkaliittona.
IOMICAn vuosikokous pidettiin joulukuussa. Esitetty IOM luokkasääntömuutos hyväksyttiin. 
IOMICAn hallituksen kokoonpano löytyy www.iomclass.org sivustolta. IOMICA on myöntänyt 
järjestelyoikeudet IOM MM kilpailuille 2015 USA:ssa (California).

Tiedottaminen ja suhdetoiminta
Ajankohtaisista asioista on tiedotettu verkkosivuilla www.rc-purjehdus.net. 
Micro Magic Finlandin verkkosivut ovat osoitteessa (http://fin.magicmicro.org).

SuRCP:n sähköpostilista on groups.yahoo.com/group/surcp. Listalla on vuoden 2013 
lopussa 22 jäsentä. Vuoden 2013 aikana ei ilmestynyt Styyra jäsenlehteä. 

SuRCP ja Micromagic luokkaliitto eivät osallistuneet ModelExpo 2013 messuille 
huhtikuussa, vaikka tapahtumaa yritettiin järjestää. Vapaaehtoisia esittelijöitä ei nähtävästi 
saada kovin helposti. 

Kotimaan kilpailutoiminta
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IOM rankingsarjaan osallistui 8 venettä. Viidessä osakilpailussa oli yhteensä 31 venettä. 
IOM rankingsarjan 2013 parhaaksi nousi Riku Lindström, (TPS) voittamalla kaikki 
osakilpailut. Syyskuussa N isännöi Tampereella luokkamestaruuskilpailun, jossa oli 8 
venettä mukana. Luokkamestariksi purjehti Riku Lindström, (TPS). Kansainvälisissä IOM 
kilpailuissa ei ollut suomalaisedustusta.

MM Rankingsarjan seitsemässä osakilpailussa oli yhteensä 76 venettä (27 eri kipparia) ja 
voittajaksi purjehti Riku Lindström. Elokuussa purjehdittiin Espoossa Micro Magic luokan 
avoimesta Suomen Mestaruudesta. Jälleen kerran suuressa, 26 veneen laivueessa, oli 
mukana kansainvälistä väriä Ruotsista, Hollannista ja Venäjältä. Mestaruuden vei Jaakko 
Rantala pisteen erolla Riku Lindströmiin, Hollannin Gerard Pabbruwee jäi hieman yllättäen 
selvästi kärkikaksikosta ja sijoittui kolmanneksi. Ruotsin kärkinimiin kuuluva Petter Forsen 
sijoittui neljänneksi.
Erittäin valitettavaa on ettei Kokkolan MM ja Kaskisen IOM kisaan saatu osallistujia niin 
että kilpailut olisi saatu järjestettyä. Muutenkin kilpailuihin tuntuu olevan vaikeaa saada 
osallistujia isojen veneiden purjehduskauden aikana.

Kilpailut ulkomailla
IOM luokan MM-kilpailut järjestettiin syyskuussa Israelissa. 43 veneen laivueessa ei ollut 
suomalaisia mukana. Maailmanmestariksi purjehti Rob Walsh (GBR) Britpop veneellään. 
Tanskan Sören Andresen sijoittui hienosti 3:ksi.
IOM luokan Pohjoismaiden mestaruus ratkaistiin Tanskassa. Suomella ei ollut edustusta 
täälläkään. Mestaruuden vei Sören Andresen, Torvald Klemin ja Thomas Enwallin 
seuratessa podiumille. Tutut nimet siis kärkikolmikossa.  
 
Micro Magic luokan EuroCup 2013 purjehdittiin lokakuussa Hollannissa. Osallistujia oli 47. 
Suomesta ei saatu edustusta tännekään. Euroopan mestariksi nousi John Tushingham 
(GBR). Vuoden 2014 Eurocup purjehditaan jälleen Espanjassa.
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