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Vikla - Snipe
One boat for all
Serious Sailing, Serious Fun®
Classes come and classes go but Snipe is forever

Suosion syitä

Vikla on Suomen suosituin kahden hengen kevytvene. Venettä on hauska purjehtia, se on vauhdikas,
eloisa, urheilullinen, turvallinen, tukeva ja taktinen. Ja sillä pärjää hyvin kovemmassakin kelissä.
Kiinnostaako rennompi tai vakavampi kisatoiminta. Helsingin Viklalaivue osallistuu uuteen Ferry
Island Wednesday Racing sarjaan kesän aikana. Tarjolla on myös kattava ranking-sarja, SM-kisat,
EM-kisat Kroatiassa ja paljon muita ulkomaan tapahtumia koronatilanteen niin salliessa. Mikä
tärkeää, Viklaa voi kilpailukykyisesti purjehtia yhtä hyvin miehet ja naiset, pojat ja tytöt.
Tiesitkö muuten, että HSK:lla majailee lähes kahdenkymmen Viklan laivue, johon kuuluu yli 50
purjehtijaa. Lisäksi laivueella on yksi lainavikla, jota pääsee kokeilemaan vaikkei omaa venettä
olisikaan. Haluaisitko sinä tulla kokeilemaan.

Classes come and classes go, but Snipe is forever
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Moderni ja vauhdikas, samalla klassisen kaunis yksityyppiluokka
Viklaluokan juuret juontavat Teksasiin USA:han. Suunnittelun lähtökohtana oli kahden hengen jolla, joka
liikkuu kevyesti rannalla rantakärryllä, kulkee kätevästi auton perässä maantiellä ja jonka koulupoikakin pystyy
rakentamaan. Vene luetaan klassisiin yksityyppiluokkiin, jota kuitenkin on modernisoitu vuosien varrella
harkiten ja samalla hinta on saatu pidettyä kohtuullisena.
Suosio jatkuu ja jatkuu
Tiesitkö, että Vikla on Suomen suosituin kahden hengen veneluokka, jota on kokeillut yli 20.000 suomalaista.
Viklaliiton rekisteristä löytyy tiedot lähes 1000 veneestä. Suomessa Viklaluokka tarjoaa kattavan ranking-sarjan
ja SM-kisat, ja laivuetoimintaa kuudella paikkakunnalla. Viklapurjehdus on helppo aloittaa ja vaikea lopettaa.
Todella kattava kisatarjonta ympäri maailmaa ja yli 31.000 rekisteröityä viklaa ympäri maailmaa tarkoittaa sitä,
että aktiivista toimintaa ja kisatarjontaa on tarjolla monesta maasta.
Yhteistoimintaa ympäri vuoden
Viklaporukassa on todella hyvä henki ja kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Tapahtumia riittää
venemessuistaja trimmi-illoista kesäkauden harjoituksiin ja iltakisoisin, TrySnipe-kokeilutilaisuuksista
valmennustoimintaan, unohtamatta yhteisiä kisamatkoja ja aftersail-tapahtumia.
Aina pääsee kokeilemaan
Viklaa pääsee kokeilemaan kokeneemman kipparin mukana. Mikäli rohkeutta ja osaamista riittää, voit myös
hypätä itse ruoriin ja kokeilla Helsingin laivueen omaa Mojo-viklaa, jota pääsee kokeilemaan ilmaiseksi.
Kiinnostuksen kasvaessa venettä voi myös vuokrata pidemmäksi ajaksi.
One boat for all
Vikla on säilyttänyt asemansa Suomen suosituimpana kahden hengen jollana jo pitkään. Syitä menestykseen
on monia. Vene sopii yhtä hyvin miehille ja naisille. Kaikki purjehtivat samalla radalla. Vene on edullinen
hankkia, se on vakaa eikä edellytä akrobaatin notkeutta tai huippu-urheilijan taitoja, sillä puomi on korkealla,
eikä spinaakkeria tai trapetsia käytetä. Toki hyvä kunto auttaa suoriutumaan merenkäynnin haasteista.
Ota reippaasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaan.

Kontaktit
Helsingin laivuekapteeni Kai Saarhelo | 0400 748750 | kai.saarhelo@gmail.com
whatsapp-ryhmä: Hgin Viklalaivue | www.snipe.fi
Toimintakalenteri

Päivittyvä kalenteri löytyy täältä: www.snipe.fi

Huhtikuu
veneiden kunnostaminen, ensimmäiset vesitreenit
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Snipe purjehtijapolku 4 | Veneen trimmivinkit webinaari 20.04
Toukokuu
varsinainen treenitoiminta alkaa
ensimmäinen keskiviikkokisa alkaa
R1 Kotka (ranking)

19.05-23.6
22-23.05

HSK TrySnipe, mukana Snipe, F18 ja 606
R2 Tampere

01.06
12-13.06

R3 Helsinki Regatta
SM+R4 Pori

03-04.07
30.07-01.08

R5 Turku

14-15.08

EM Kroatia
R6+MLM+LLM Tuusulanjärvi (Masters ja lyhytrata LM)
R7 Kantvik, Kirkkonummi

01-04.09
18-19.09
02-03.10

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu
Syyskuu

Toimintaan on helppo tulla mukaan ja kaikki autetaan alkuun!
Tervetuloa

Lisätietoja

Viklapurjehdus taas nousukiidossa
Tiesitkö muuten, että HSK:lla toimii lähes 20 veneen Helsingin Viklalaivue, jonka piirissä on 4050 purjehtijaa. Haluasitko sinä olla yksi heistä.
Kaikki lähtee ihmisistä. Tarjolla on monenlaista yhteistoimintaa ympäri vuoden, trimmi-illoista
kesäkauden harjoituksiin ja iltakisoisin, kokeilutilaisuuksista valmennustoimintaan, unohtamatta
yhteisiä kisamatkoja ja aftersail-tapahtumia. Luokan motto on Serious Sailing - Serious Fun.
Aina pääsee kokeilemaan
Viklaa pääsee kokeilemaan kokeneemman kipparin mukana. Mikäli rohkeutta ja osaamista
riittää, voit myös hypätä itse ruoriin ja kokeilla laivueen omaa Mojo-viklaa, jota lainataan ja
vuokrataan niille, joilla ei vielä ole omaa venettä.
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One boat for all
Vikla on säilyttänyt asemansa Suomen suosituimpana kahden hengen jollana jo pitkään. Syitä
menestykseen on monia. Viklassa ei ole väliä sillä, onko miehistössä naisia tai miehiä. Kaikki
purjehtivat samalla radalla. Vene on vakaa eikä edellytä akrobaatin notkeutta tai huippuurheilijan taitoja, sillä puomi on suhteellisen korkealla, eikä spinaakkeria tai trapetsia käytetä.
Toki hyvä kunto auttaa suoriutumaan merenkäynnin haasteista.
Viklatoiminta taas nousukiidossa
Yli 30.000 rekisteröityä viklaa ympäri maailmaa tarkoittaa sitä, että aktiivista toimintaa ja
kisatarjontaa riittää kaikilla mantereilla. Suomessa Viklaluokka tarjoaa kattavan ranking-sarjan ja
SM-kisat.
Kontaktit
Helsingin laivue: laivuekapteeni Kai Saarhelo | 0400 748750 | kai.saarhelo@gmail.com
whatsapp-ryhmä: Hgin Viklalaivue
www: www.snipe.fi

