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Jag vill tacka för fortsatt förtroende då jag, efter två år 
som kommodor i oktober i fjol, omvaldes för ytterligare 
en två-års period. Det gläder mig också att så gott som 

alla styrelsemedlemmar som var i tur att avgå, ställde upp för omval – en ny 
styrelsemedlem har vi, Chrisse Karppelin-Lindqvist, som tog över som dragare i 
tävlingskommittén efter Kristoffer Sandelin, som flyttat utomlands. 

Jag kommer att fortsätta jobba för samma mål som tidigare under denna nya 
två-års period dvs. att genom en noggrann kostnadsuppföljning och planering 
kunna hålla avgifterna på en moderat nivå, men ändå kunna hålla våra ham-
nar med tillhörande service och faciliteter på mycket hög nivå.

Under de senaste åren har vi sett ett tydligt uppsving i juniorverksamheten 
och samtidigt har vi märkt att vår utrustning inte riktigt varit helt up-to-date. 
Vi skaffade redan till förra säsongen kommunikationsradior för att underlätta 
kommunikationen mellan följebåtarna. Detta var nödvändigt då vi hade 10 
– 15 optimistjollar med nybörjare ute på fjärden. Inom styrelsen har redan en 
längre tid diskuterat möjligheterna att skaffa en RIB för att underlätta den hjälp 
juniorerna behöver – det kan vara allt från en liten puff för komma bort från 
vindöga till att hjälpa med skot som trasslat eller bogsering till hamn. Då vi 
kunde konstatera att vi inte har ekonomiska hinder för ett köp, skaffade vi en 
Ocean Runner 410 RIB med en 20 hk Mercury – leveransen sker i april i god 
tid före jolleskolan börjar.

I skrivande stund håller vi på att slutföra en tämligen långt utdragen markaf-
fär med Nordkalk. Bakgrunden till detta är att vi för ett par år sedan kontaktades 
av staden angående problemet att det finns godkänd tomtindelning för hamnens 
del, men att GK inte äger hela tomten. Samma gäller för slip-planen. Staden 
rekommenderade oss att köpa två områden av Nordkalk – det gäller en 1150 m2 
stor triangel vid Skräbbölevägen ovanför parkeringen vid vårt klubbhus och ett 
640 m2 stort område på övre sidan av sliplanen, som även inkluderar en garage-
byggnad. Dessa två områden måste införlivas med GK’s nuvarande områden för 
kunna genomföra styckning, dvs. göra fristående fastigheter av dem. 

Vår vice-kommodor Erik har gjort ett strålande arbete med detta och förslaget 
vi lagt fram, som i detta skede redan godkänts av Nordkalks ledningsgrupp, går 
ut på att vi byter en del av vårt vattenområde utanför slip-planen mot dessa 
två, för Nordkalk, värdelösa markområden. Rettigs styrelse kommer att behandla 
ärendet vid sitt möte i slutet av mars och efter det torde vi ganska snabbt kunna 
genomföra styckningen.

Gunnar Laurén:

Kommodorens ruta
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Varför gör vi då detta – kan vi inte bara fortsätta som tidigare? Dilemmat är 
vårt mastskjul som håller på att falla ihop. För att kunna bygga nytt eller redan 
bara för att grundrenovera det, behöver vi bygglov – och för att få det måste GK 
äga hela tomten. Tidigare då vi byggt skjulen och servicebyggnaden har ingen 
tomtindelning för hamnområdet funnits och då har man ganska lätt fått un-
dantagstillstånd – så är inte fallet längre. De nya området vid Skräbbölevägen 
ger oss även bättre möjligheter att kunna bygga en större parkeringsplats, vilket 
verkligen behövs.

I Skräbbölehamnen förnyar vi även den långa bryggan vid båtskjulen – både 
trälocket och en stor del av den bärande stommen hade nått ändan av sin livscy-
kel, så bryggan kunde inte längre klassificeras som säker. Här har vår ”bryggmäs-
tare” Enska med sitt team gjort ett strålande jobb.

För Porthamnens del så kommer vi inte i år att ha något större projekt, så 
de budgeterade medlen kommer till stor del att gå till underhåll. Systemet med 
hamnvärdar under högsäsongen har visat sig vara lyckat, så det kommer vi att 
fortsätta med. Under fjolåret blev vi kontaktade av Attu vattenområdes samfäl-
lighet angående vår avgift gällande boj-platser. Det visade sig att vi inte har be-
talat vår avgift sedan 1999 och de märkte det nu, då deras kassör och sekreterare 
byttes. Efter att vi kollat upp med bl.a. staden och fiskevårdsmyndigheterna vad 
det handlade om, så klarnade att det gäller bryggor med flera än fem bojar och 
tolkningen är att större hamnar väsentligt stör fiskandet, vilket skall ersättas med 
en viss ”boj-avgift”. I samma veva klarnade också att vi inte äger något vatten 
ute i Porthamnen. De 15 missade årsbetalningarna gjorde vi upp i godo – vi be-
talade hälften av totala summan och de avskrev den andra hälften. Hädanefter 
kommer vi årligen att betala 200 € till Attu samfällighet och för det får vi ha 
max 20 bojar utplacerade.

I årets seglationsprogram har vi lyckats få in Kihti Two-Star tävlingen med 
målgång i Porthamnen. Tävlingen, där besättningen består av skepparen + en 
gast, kommer att gå av stapeln lördagen den 28 maj och år finns återigen den 
för GK-båtar populära Cruising-klassen med. Kolla på webben för mera info 
om detta. Vi kommer även i år att satsa på att festkommittén skall förgylla vår 
tillvaro med trevliga sammankomster, så vi kommer att skicka ut mera info per 
SMS och mail då det är aktuellt.

Till slut vill jag citera en av våra verksamhetsgranskare som efter avklarad 
granskning i februari sade: ”Kan bara konstatera att det är ett privilegium att få 
vara medlem i en välskött segelförening” – detta privilegium är det upp till alla 
GK’s medlemmar att förvalta väl!

Med dessa rader önskar jag er alla en skön sommar 2016.
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GK:s  händelsekalender  2016
JANUARI 6.1  Styrelsemöte kl 14.00

FEBRUARI 1.2  Styrelsemöte kl 18.00

MARS  7.3  Styrelsemöte kl 18.00
  12.3  Årsmöte kl 13.00

APRIL  4.4  Styrelsemöte kl 18.00
  20.4  Temakväll vid GK kl 18.00, tävlingskommittén 
  21.4 LokalTapiolas hjälteskolning, Brankis 11.00 o. 13.00 

MAJ 1.5  Flagghissning kl 12.00
 2.5  Styrelsemöte kl 18.00
 7.5 Vårtalko i Porthamnen
 16.5 Besiktning 
 23.5  Besiktning 
 28.5  Kihti two star
 30.5  Besiktning

JUNI 6.6  Styrelsemöte kl 18.00
  Besiktning 
 13.6  Besiktning 
 18.6  Porthamnsdagen
 20.6  Besiktning 
 24.6 Midsommarfest i Porthamnen
 25.6  Högland Race
 27.6  Besiktning 

JULI 

AUGUSTI 12-14.8  Juniorläger i Porthamnen
  18.8  Jolleskolans hösttermin
  27.8  Forneldarnas natt i Porthamnen

SEPTEMBER  5.9  Styrelsemöte kl 18.00

OKTOBER 1-2.10  October Race
   3.10  Styrelsemöte kl 18.00
  29.10  Flagghalning och valmöte kl 13.00
  31.10 Sista lyftdag med trucken

NOVEMBER 7.11  Styrelsemöte kl 18.00

DECEMBER  Styrelsemöte

VÄRT  ATT  VETA
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Vem gör vad i GK

ANGELÄGEHET          KONTAKTPERSON     TFN     E-POST
Medlemsärenden   Tuula Stolpe 045 678 8300  sekreterare[at]gk.fi
Medlemsregister, adressändringar 

Båtärenden, hamnkapten  Eric Chanfreau 050 379 0039 hamn[at]gk.fi
GK båtregister, vinterförvaring, 
bryggplatser, segelboxar 
Sjösättning o. upptagning, truckföraren Bengt Ekholm 040 087 1433  
Båtbesiktning, besiktningschef    Jyrki Koivisto 040 528 6509 besiktning[at]gk.fi

Materialförsäljning och nycklar    Kerstin Holm-Barman 040 513 0713 artiklar[at]gk.fi

Fakturering, fakturereingschef  Mark Lassfolk    register[at]gk.fi
fakturering, indrivning och uppföljning
Obs. endast skriftligt behandling 

Tävlingsverksamhet, ordf.  Chrisse Lindquist-Karppelin  044 052 5956 tavling[at]gk.fi

Juniorverksamhet, ordf  Kim Westman 040 555 0107 junior[at]gk.fi
Juniorseglarskola, tävlingar och läger 

Porthamnschef   Kimmo Tamminen 040 739 8332  porthamnen [at] gk.fi 

Fastigheter, fastignhetskommitté Ensio Pesonen 044 578 8300 fastighet[at]gk.fi
Fastighetsunderhåll, Skräbböle och Slipen  

Styrelseärenden, kommodor  Gunnar Laurén 040 555 0108 kommodor [at] gk.fi
Vicekommodor   Erik Nordenswan 040 061 7749 vicekommodor[at]gk.fi
GK-framtidsvision, 
samarbete med organisationer 
och myndigheter, SMS register

Meddelanden till styrelsen, sekrerare Tuula Stolpe 045 678 8300  sekreterare[at]gk.fi

Ekonomi och redovisning, kassör Roy Aller  040 047 6746 kassor[at]gk.fi
Budget, utbetalningar, bokföring, 
rapporter och bokslut   
ärenden som berör inkomstfakturering 

Informationsansvarig, ordf.  Lena Malmio    info[at]gk.fi
GKs webbsida, årsboken, annonser  
      

VÄRT  ATT  VETA
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GK-funktionärer, personliga kontaktuppgifter

VÄRT  ATT  VETA

Styrelsen      
Gunnar Laurén, kommodor  040 555 0108 kommodor[at]gk.fi
Erik Nordenswan, vicekommodor 040 061 7749 vicekommodor[at]gk.fi
Tuula Stolpe, sekreterare  045 678 8300 sekreterare[at]gk.fi
Roy Aller, kassör   040 047 6746 kassor[at]gk.fi
Eric Chanfreau, hamnkommittén 050 379 0039 hamn[at]gk.fi
Chrisse Lindquist-Karppelin, tävlingsk. 044 052 5956 tavling[at]gk.fi
Kim Westman, juniorkommittén 040 555 0107 junior[at]gk.fi
Ensio Pesonen, fastighetskommittén 044 578 8300 fastighet[at]gk.fi
Kimmo Tamminen, porthamnsk. 044 906 4659 porthamnen[at]gk.fi
Lena Malmio, infokommittén  040 593 2687 info[at]gk.fi

Besiktning       
Jyrki Koivisto, besiktningschef  040 528 6509 besiktning [at] gk.fi
Stig-Erik Bruun    050 652 31  
Niklas Eriksson    050 443 7544  
Markus Flinkman    040 066 1988  
Björn Friberg    040 500 7024  
Henrik Halonen    040 053 0938  
Markku Pohjavirta    040  53 3482  
Gunnar Laurén    040 555 0108  
Matti Pasila    040 045 6774 
Mikko Pasila 
Juha Åberg    040 661 9677  
Ilkka Helander    050 324 3507
Kimmo Tamminen   040 739 8332
Kurt Taxell  
       
Fastighetsunderhåll      
Ensio Pesonen    044 578 8300 fastighet [at] gk.fi
Marcus Dahlström Elansvarig 050 557 3309  
       
Hamnverksamhet  
Vinterförvaring, bryggplatser, båtregister    
Eric Chanfreau, hamnkapten  050 379 0039 hamn [at] gk.fi
Mikael Furu, vicehamnkapten  040 551 6724  
Bengt Ekholm, sjösättning, uppläggning 040 087 1433  
Ensio Pesonen, fastigheter & Sophant. 044 578 8300  
Matti Karppelin, servicebryggan 044 096 0256  
Ole Bergen, miljöansvarig  040 082 7437 obergen [at] gmail.com
Marcus Dahlström Elansvarig    

Info      
Lena Malmio    040 593 2687 info [at] gk.fi
Helena Hartman      
Erik Nordenswan      
Svante Olofsson      
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Junior
Seglarskola, Tävlingar och Läger      
Kim Westman, ordförande,    040 555 0107 junior [at] gk.fi
Emil Granberg, viceordförande    
Jockum Lundsten      
Filip Lundsten      
Didrik Lundsten      
Mathias Mattsson      
  
Porthamn      
Kimmo Tamminen Ordförande, Porthamnschef 040 739 8332 porthamnen [at] gk.fi
Tor Lehtonen viceordförande    
Dollan Juslin      
Markku Kivivirta      
Jan Sjöblom      
Mikael Ramstedt      
Heikki Sukkinen      
Kari Kerke      
Jonas Baarman      
Pontus Jansén 
     
Tävling – Tävlingskommittén    
Chrisse Lindquist-Karppelin, ordförande 044 052 5956 tavling [at] gk.fi
Erik Nordenswan, October Race, vicekommodor 040 061 7749         vicekommodor[at] gk.fi
Lars Gestarnius      
Berndt Lönnberg. October Race, banchef 040 582 3677  
Jacob Fellman, mätman, regler  040 508 7117  
Sami Penttilä, banchef, kappseglingsråd   050 098 7473  
Kristoffer Sandelin      
Mark Lassfolk, kappseglare    
Kurt Taxell 
  
Övriga funktionärer      
Helena Bruun, urklippsbok     02 458 3497  
Kerstin Holm-Baarman,GK artiklar, GK-nycklar 040 513 0713 artiklar@gk.fi

VÄRT  ATT  VETA



8

  Medlemsavgifter  
   Huvudmedlem € 60 varav 12,50 € till SBF
   Familjemedlem € 22,50 varav 12,50 € till SBF
   Juniormedlem € 10 varav   5,00 € till SBF
   Båtregisteravgift € 20 
  
  Inskrivningsavgifter 
   Pargasbo  € 300 
   Grannkommunerna € 600 
   Övriga   € 900 
  
  Bryggavgifter  
   Småbåtar  €   95 
   Under 3m  € 220 
   3m eller bredare € 260 
  
  Vinterförvaring, lyft mm 
   Fast avgift ute:  € 30 
   Avgift ute/m²  €   5 (båtyta)
   Lyft ute   € 50 
  
   Avgift skjul(yta) m²/år €  7,50 per bås
   Lyft till/från skjul  € 70   
   Segelbox  € 60 
   Extra mast  € 30 
  
   Jolle/Roddbåt endast GK-båtregisteravgift 

Avgifter 2016

VÄRT  ATT  VETA
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GK:s styrelse 2016:
Främre raden: Kimmo T, Chrisse L-K , Lena M, Roy A, Tuula S
Övre raden: Erik N, Gunnar L, Enska P, Eric C, Kim W

GK-profiler
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Båtregistren, besiktning 
och rätten föra klubbflagg

Båtregistreringsplikten, både i GK och i Trafi, gäller alla båtar, med undantag 
av tävlingsbåtar, mindre jollar och roddbåtar.

För att förbättra båtsäkerheten skall båtar införda i GK:s båtregister vara 
besiktigade. Via besiktningen kontrollerar klubben att båtägarna har förstått 
att hålla sina båtar och utrustning i sjödugligt skick. Varje besiktigad båt 
erhåller en dekal, som skall fästas, fullt synlig, på båtens babordssida.

GK:s båtregister: endast båtar i GK:s båtregister har rätt att föra GK:s 
flagg samt att nyttja olika serviceformer som Bryggplats, Trucklyft och Vin-
terförvaringsplats.

Anmälningar, ändringar och ansökningar görs med blanketten för båtre-
gisteranmälan, som kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi.

Trafis båtregister: ”I farkostregistret ska registreras farkoster med motor, 
vars effekt enligt tillverkarens uppgift, är minst 15 kilowatt, samt farkoster 
med motor eller segel, vars skrovlängd enligt tillverkarens uppgift är minst 
5,5 meter.” (Lag 976/2006 4 §)

Registreringsbeviset är ett bevis på ägande eller innehav av en båt. Om 
båtägaren har anmält riktiga uppgifter till registret, kan båtägaren med hjälp 
av registreringen bevisa att han eller hon är ägare till båten. Information och 
registreringsanmälan: http://www.veneily.fi/sv/batregistret

Trafis registernummer bör vara synligt märkt på farkostens båda sidor, så 
att det syns tydligt vid framförande av farkosten. Bokstäverna och siffrorna 
bör vara till färgen sådana att de tydligt kan urskiljas mot bakgrunden. Siff-
rorna och bokstäverna bör vara minst 7,5 cm höga och 1,5 cm breda. Av-
ståndet mellan siffrorna bör vara minst 2 cm. Avståndet mellan en bokstav 
och siffra bör vara mellan 4 och 10 cm. Nummerplåten bör vara rektangulär, 
minst 12 cm hög, och börja 2,5 cm före samt sträcka sig 2,5 cm efter bok-
staven och siffrorna. En farkost som bör registreras får inte användas utan 
synligt registreringsnummer.

Endast en besiktigad båt, som finns i föreningens båtregister och vars fin-
ländska ägarandel är över 60%, har rätt att föra föreningens akterflagga. För-
eningens utländska medlemmar och båtägare bör, som akterflagga, föra sitt 
hemlands flagga och, som bevis på sitt medlemskap, föra föreningens vimpel 
under styrbords salning. Om den utländska medlemmen och båtägaren är 
fast bosatt i Finland och EU-medborgare, kan han eller hon, hos Trafik- och 
kommunikationsministeriet, ansöka om lov att få föra båtklubbens flagga, 
som sin båts akterflagga.

 Båtbestämmelser och regler
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Medlemsregister och avgifter

Segling och Båtsport i Finland (SBF) är en slags takorganisation för båt-
föreningar, där även GK är medlem. SBF har ca. 330 medlemsföreningar 
och ca. 45 klassförbund, som tillsammans har ungefär 60 000 medlemmar. 
Föreningarna är aktiva med att ordna barn- och ungdomsverksamhet, täv-
lingar, utbildning och klubbverksamhet för att befrämja den lokala båtspor-
ten. SBF:s distriktsansvariga stöder föreningarnas samarbete i intressebevak-
ningsfrågor.

Välkommen som användare av medlemsregistret Skjulet! 
Skjulet är Segling och Båtsport i Finland rf:s (SBF) medlemsregister som GK 
använder. SBF skickade i November 2015, ett mail till alla de GK-medlem-
mar som har sin epost-adress registrerad i Skjulet. I mailet finns inloggnings-
anvisningar. I Skjulet kan du:

Upprätthålla dina egna kontaktuppgifter.
Se dina båtars uppgifter.
Se besiktningsuppgifter för dina båtar.
Dina uppgifter finns i systemet, för att du är medlem i SBF:s medlems-

förening: GULLKRONA KRYSSARKLUBB, GK. Om du märker fel i dina 
uppgifter, ber vi dig kontakta din egen förening.

Medlemsregistret Skjulet sköter också om fakturering och uppföljning av 
inbetalningarna till GK.

Med en hälsning från GK:s faktureringspersonal uppmanas medlemmar-
na att ge akt på följande vid betalning av räkningar:

1) Konto. Räkningarna MÅSTE betalas till det KONTO som står på räk-
ningen. Om så inte görs noteras inbetalningen inte av den elektroniska av-
stämningen, vilket resulterar i en (obefogad) påminnelsefaktura. Precis som 
användning av referensnummer vid e-betalning MÅSTE medlemmarna se 
till att de använder rätt kontonummer vid betalning. 

2) Klumpa inte ihop betalningar. Varje faktura bör betalas skilt, med sitt 
eget referensnummer. Fakturor som ”klumpats ihop” till en enda betalning, 
noteras inte av den elektroniska avstämningen i reskontran, vilket medför 
att medlemmen i fråga får en betalningspåminnelse, vilket i sin tur medför 
onödigt arbete både för medlemmar och GK:s ”personal”.

3) Referensnummer. Referensnummer MÅSTE användas – det är en liten 
sak som underlättar arbetet kring fakturering och indrivning enormt mycket, 
samt sparar medlemmarna från att få onödiga betalningspåminnelser.

 Båtbestämmelser och regler
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Tänk på vilket resursslöseri du förorsakar, då GK:s ”personal” tvingas söka 
felaktiga inbetalningar som gjorts till fel kontonummer eller med fel refe-
rensnummer. 

4) Netposti. Medlemmarna rekommenderas att ta Postens Netposti -tjänst 
i bruk (www.netposti.fi). Fördelarna är flera:

Netposti är snabb. Fakturan ligger i din inbox genast efter att den skick-
ats. Det ger tid för betalning och anmärkningar, innan systemet skickar ut 
betalningspåminnelser.

Netposti är Grön. Inget pappersavfall.
Netposti minskar GK:s kostnader. Pappersbrev kostar 1,09 e/st, medan 

brev skickat via Netposti 0,36 e/st. GK skickar årligen flera tusen faktu-
ror, så inbesparingspotentialen är betydande. Varje inbesparad Euro minskar 
trycket på GK:s medlemsavgift.

Besiktning i GK

Alla båtar i GK:s avgiftsbelagda båtregister skall vara besiktade varje år. Obe-
siktad båt förlorar rätten att föra GK:s flagg. Obesiktad båt stryks även ur 
registret. Då båten stryks ur GK:s register förlorar den rätten att få Brygg-
plats, Vinterförvaring och Trucklyft. Vidare kan en obesiktade båt förorsaka 
ekonomiska ersättningskrav, som inte täcks av försäkring.

Besiktning gäller också för båtar som inte sjösätts. Båtägaren kan komma 
överens med besiktningsmannen om lindring av kraven för icke sjösatt båt. 
Besikning på land kan lämpligen utföras som skrovbesiktning, och ”Com-
mon sense” får användas, men en giltig båtförsäkring, som täcker tredje parts 
skador, och en besiktad eldsläckare är absoluta minimikrav. Enda undanta-
get från besiktningskravet utgörs av GK registrerade Jollar och Roddbåtar, 
vilka inte behöver besiktigas.

Grundbesiktning utförs vart femte år samt då båten har bytt ägare eller 
registreringsklubb, eller då båten har skadats. Klubben kan alltid låta utföra 
grundbesiktning på en båt, då den anser att det finns orsak till det. Grund-
besiktningen sker i två delar, den första delen som en skrovbesiktning på 
land och den andra delen då båten är i vattnet och klar för användning. 
Vid skrovbesiktning granskas, från utsidan, båtens skrov, styrinrättning, 
kraftöverföring och skrovgenomföringar. Från insidan granskas motsvarande 
punkter samt motor.

En båt kan också besiktigas av en besiktningsman från en annan klubb. 
I sådana fall är båtägaren skyldig att ombesörja att besiktningsprotokollen 
vidarebefordras till den egna klubbens besiktningsregister.
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En separat förteckning över kvällens ”besiktningsmän i tjänst” finns på 
anslagstavlan i hamnen. Hamnen är indelad i tre områden: pontonbryg-
gan, skjulbryggan och piren. Lediga besiktningsmän hittas vid mastkranen 
– iklädda färggrann väst. Anmälning sker vid mastkranen fr.o.m. 18.00, och 
båtarna besiktigas i den ordning anmälningarna kommit in.

Besiktningsutrustning och säkerhetsförerskrifter

Nödsignalutrustning
Från och med 1.1.2016 gäller bara den giltighetstid, som finns antecknad 
på produkten. Orsaken till denna snävare tolkning är att det, vid övnings-
skjutningar, framkommit funktionsstörningar hos överårig pyroteknisk ut-
rustning, därför kan inte längre giltighetstid, än den tillverkaren angivit, 
godkännas.

Följande förändringar berör möjligheten att ersätta pyrotekniska bloss 
med LED-signalanordningar:

Besiktningsklass 1: Inga förändringar.
Besiktningsklass 2: 4 raketer + 4 bloss eller 4 raketer + 2 bloss och 1 LED-

nödsignalanordning, dessutom rekommenderas 1 orange rök.
Besiktningsklass 3: 2 raketer +2 bloss, eller 4 bloss eller 2 raketer och 1 

LED-nödsignalanordning eller 2 bloss och 1 LED-nödsignalanordning.
Besiktningsklass 4: rekommenderas 2 bloss eller 1 LED-nödsignalanord-

ning.
LED-nödsignalanordningarna bör ha reservbatterier.

Besiktning skall utföras varje år, i början av seglationssäsongen, dock se-
nast den 30 juni. Den kan undantagsvis ske senare, om godtagbara skäl före-
ligger (t.ex. köp, nybygge, sjukdom). Vid besiktning skall båten vara sjösatt 
och besiktningsutrustningen tillgänglig. Klubbens styrelse kan, för längre 
utrikesfärderen, bevilja besiktningen förlängd giltighetstid, emellertid för 
högst fem år.

GK:s besiktningsmän finns på plats i Skräbböle-hamnen varje måndag 
18.00 – 19.30, under tiden från maj till juni (se programkalendern). Besikt-
ningen är avgiftsfri, under förutsättningen att den sker under den här tiden, 
i GK-hamnen. Om besiktning önskas på annan tid eller plats, skall därom 
skilt överenskommas med någon av besiktningsmännen och en extra avgift, 
för resan, som betalas kontant (€ 20 + € 0,40/km), uppbärs vid besiktning-
en.  Medlemmar som har svårt att förstå denna avgift, kommer att märka att 
det blir besvärligt att få båten besiktad.
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Dessutom rekommenderas mobiltelefon med vattentät skyddspåse och 
laddanordning.

Signalpistol med röda fallskärmspatroner, märkta min. 300m, ersätter 
högst 2 röda fallskärmsraketer. Signalpistolen kräver licens.

Raketerna bör förvaras i upprätt ställning, så att deras flygbana förblir rak. 
Det pulveraktiga driv-medlet kan annars packa sig på ena sidan och flygba-
nan kan bli oberäknelig. Om inte en lämplig plats, där de kan förvaras stå-
ende, finns i båten (speciellt i små båtar), bör raketerna vändas flera gånger 
under säsongen. Man får inte skaka om eller knacka på dem. Vissa raketer 
har ett homogent hoppressat drivmedel, som kan krakelera eller brytas av, 
och detta kan påverka flygbanan.

I klasserna 1 och 2 krävs, och i klass 3 rekommenderas, VHF-radiotelefon. 
Dessutom rekommenderas tillsats för digitalselektivanrop (DSC). I klass 1 
rekommenderas ytterligare en hand-VHF.

Besiktningsdekal
Besiktningsdekalen för år 2016 är svart. Dekalen fästes på babords (vänster) 
sida av förar-hytten/kajutan, på en, under gång, väl synlig plats. Besiktning-
en av båten är, ur ägarens/innehavarens/representantens synpunkt, slutförd 
då dekalen är fastsatt på angivet ställe, besiktaren fyllt i/gjort anmärkningar 
i protokollet samt undertecknat protokollet och båtcertifikatet. Ur förening-
ens synpunkt är besiktningen slutförd när uppgifterna införts i förbundets 
besiktningsregister. Om den besiktigade båten tillhör en annan klubb, är 
ägaren/innehavaren/representanten skyldig att meddela denna klubbs be-
siktningsansvarige om besiktningen så att registreringen i förbundets register 
kan göras.

Besiktning av tävlingsbåt
Tävlingsbåtar är, enligt följande, undantagna från registreringskravet:
En tävlingsbåt är en båt som används enbart för tävling. Enligt direktivet för 
nöjesbåtar skall tävlingsbåtar byggda efter 16.6.1998, vara försedda med en 
skylt med texten ”endast för tävlingsbruk” (intended solely for racing). Som 
tävlingsbruk räknas även träning inför en tävling då träning sker med samma 
utrustning och i stort med samma besättning som i tävling. Övervakande 
myndighet för sjötrafiken avgör, från fall till fall, om seglingen kan betrak-
tas som träning. Ovan nämnda tillämpas även på tidigare byggda båtar. En 
tävlingsbåt bör även besiktigas, och en anteckning görs i fältet för anmärk-
ningar ”Oregistrerad båt, endast för tävlingsbruk”.
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Sjökort 
Vid besiktningen 2016 godkänns endast papperssjökort, som baserar sig på 
Trafikverkets senaste eller äldre korrigerade kartmaterial. Även annan leve-
rantör, som använder motsvarande material, godkänns. Båtens elutrustning. 
Elutrustningens funktion granskas. Elsystemets allmänna skick samt kopp-
lingsschemat och landströmsystemet granskas.

Brandskydd

Brandvarnare och gasvarnare
I båtar med slutna sovutrymmen bör finnas brandvarnare. Det rekommen-
deras att varje separat slutet sovutrymme har en skild brandvarnare. Alla på 
marknaden förekommande brandvarnare håller inte i båtbruk. Gasvarnare 
rekommenderas i båtar med flytgasapparater.

Släckningsutrustning 
Handsläckarna är godkända för ett år i taget fr.o.m. tillverkningstidpunkten 
eller senaste granskningstidpunkt. Släckare för motorutrymme ersätter inte 
handsläckare.

Släckarens storlek 
Trots att besiktningen godkänner en släckare med effektbeteckningen 8A 

68B (f.d. 2 kg), är brukstiden i praktiken mycket kort, ca. 2 sekunder. Ut-
lösarhandtaget bör tryckas helt i botten, i annat fall uppnår man inte full 
släckningseffekt. Det finns skäl att diskutera med besiktaren om en större 
släckare eventuellt borde införskaffas.

Släckarens förvaring och service 
Förhållandena i båten är krävande. Fuktig omgivning och vibrationer in-
verkar menligt på släckarens funktion. Vinterförvaring av släckaren i båten 
är inte att rekommendera. Släckaren bör förvaras i stående läge om möjligt. 
På så sätt undviker man att släcknings-pulvret packar sig på ena sidan med 
eventuella effektförluster. Vid besiktningen bör släckaren ha en giltig års-
granskningsanteckning. Om granskningsperioden tar slut under seglations-
säsongen är det på båtfararens ansvar att släckaren blir granskad (härom görs 
en anteckning i besiktningsprotokollet).
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Släckarens bruksläge 
Släckaren bör användas i upprätt läge. I värsta fall kommer endast drivgasen 
ut och släckningspulvret blir kvar i släckaren. Redan före utlösningen bör 
slangen/strålen riktas mot eldens bas, så att inget pulver går till spillo.

Vid pentrybränder är släckningsfilten ofta betydligt effektivare än pul-
versläckaren. Enligt standarden för brandbekämpning i båtar, bör en släck-
ningsfilt finnas tillgänglig i närheten av spisar med öppen låga. Placeringen 
bör vara sådan att den lätt kan nås och användas vid eventuell brand.

Flytutrustning, service och granskning 
Uppblåst räddningsväst bör alltid utrustas med ny gasbehållare och säkring, 
så att västen är färdigt laddad för nästa bruk. Se till att det i båten finns 
tillräckligt med reservdelar och tillhörande service handböcker. Räddnings-
västar har olika komponenter/reservdelar som inte nödvändigtvis passar 
till andra västar. Utan utbytbara delar och service är västarna obrukbara. 
För varje uppblåsbar räddningsväst bör finnas en reservdels- förpackning. 
Räddningsvästarna bör granskas och servas enligt tillverkarens direktiv. Över 
utförd service bör finnas anteckning i västen. Tillverkarna rekommenderar 
att västarna förnyas efter 10 år eller tidigare om fel i funktion och konstruk-
tionen uppdagas. Alla gånger räddningsvästen blir våt eller uppblåst bör den 
torkas, granskas och servas enligt tillverkares direktiv och rekommendation.

Båtstege/ombordstigning
Fast monterad stege, som gör det möjligt för en person som fallit i vattnet 
att ta sig ombord, antingen vid aktern eller båtsida, krävs. Stegar som kan 
fällas upp bör kunna fällas ned av den som befinner sig i vattnet. Om de är 
en del av räcket får de inte riskera säkerheten 
på däck. Den nedfällbara stegens nedersta steg 
bör vara minst 300 mm under vattenytan då 
den är i sitt nedersta läge. Om en obelastad 
båts fribord är under 500 mm fordras ingen 
stege. I en sådan båt bör finnas handtag med 
vilket man kan ta sig ombord.

Insamling av gamla 
nödraketer i Skräbböle-hamnen. 

På bilden Erik Nordenswan
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Skräbbölehamnen – Bryggplatser
GK:s hamnverksamhet omfattar både bryggplatser och vinterförvaring av 
medlemmarnas GK- registrerade båtar. Bryggplatsernas antal begränsas av 
hamnens och båtarnas storlek. Bryggplatserna fördelas enligt båtstorlek och 
tyngd. För att minska på slitaget av pontonbryggorna, placeras större och 
tyngre båtar vid landbryggorna, medan mindre och lättare båtar får plats vid 
pontonbryggorna. Eftersom båtarna tenderar att växa med åren, är det ingen 
sjävklarhet att någon båt kan behålla samma plats varje år. 

GK-MAX
Regeln GK-MAX definierar maximimåtten för båtar i GK:s hamnanlägg-
ningar: Längd 12m (40 fot), Bredd 3,8 m, Tyngd 8 ton. Bryggorna, bojarna, 
mastkranen, vinterförvaringen, truckens lyft- och transportkapacitet är di-
mensionerade enligt GK-MAX, under normala förhållanden.

Det obligatoriska talkodeltagandet berör alla medlemmar med båt regist-
rerad i GK. Talkoinsatserna bokförs av talkoledarna och inverkar på möjlig-
heterna att få eller behålla bryggplats/skjulplats/vinterförvaringsplats.

Bryggplatser
Alla nya bryggplatser bör ansökas skriftligen. Blanketten för båtregisteran-
mälan kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi. Ansökningarna för brygg-
platser bör vara hos hamnkaptenen senast 31.3. Bryggplatserna distribueras 
på våren och utdelas enligt båtarnas längd, bredd, djupgående samt typ. 
Kontrollera alltid före sjösättningen att du förtöjer din båt på rätt bryggplats. 
Bryggplatserna publiceras på anslagstavlan i Skräbbölehamnen.

Tillfälliga bryggplatser
GK är inte en gästhamn. Icke medlemmar anvisas till kommersiella gästham-
nar och marinor. Förtöjningsplatser får inte, utan hamnkaptenens medgi-
vande, överlåtas på annan person, varken för längre eller kortare tid. Hamn-
kaptenen kan bevilja tillfälliga förtöjningsplatser, för kortvarig vistelse, av 
medlemmars båtar i hamnen.

Förtöjning i Skräbbölehamnen
Båtägarna uppmanas att kontrollera att den egna båtens förtöjning uppfyller 
följande krav:

1) Båtarnas förtöjningar skall vara ändamålsenliga och ordentligt sträckta 
för att förhindra att den egna båten driver in på grannens båtplats. Förtöjning 
till boj eller stolpar skall göras med 2 linor lagda i kors över akterspegeln.

 Båtbestämmelser och regler



18

2) Se till att inga utstickande föremål (Bom, Ankare, Flaggstång, Jolle etc.) 
hindrar grannbåten att lägga till.

3) Visa hänsyn till din båtgranne genom att lägga ut tillräckligt stora och 
tillräckligt många fendare kring din båt. Fendarna skall placeras på rätt höjd  
så att de skyddar både din båt och din grannes båt. Tänk på att det bästa sät-
tet att skydda din båt från skador, då din båtgranne landar i byig sidovind, 
är genom att se till att din båt är stadigt förtöjd och att du har några fendare 
placerade nära aktern, där sannolikheten för första kontakt mellan båtarna 
är störst.

GK rekommenderar båtägare att byta till hårda bottenfärger
GK kommer under kommande säsong att kartlägga vilka båtägare som ännu 
använder mjuka bottenfärger. Rekommendationen är att båtägarna, av mil-
jöskäl, slutar använda de mjuka smetiga bottenfärgerna. Ett obestridligt fak-
tum är, att bottenfärgerna är giftiga. De mjuka färgernas effekt  baserar sig 
på urlakning, vilket medför olägenheter då de smetar av sig på linor och 
simmande, när båten ligger i vattnet. Vid upptagningen på hösten lossar en 
stor del av färgen då båtbottnen tvättas, vilket medför en ytterligare miljö-
belastning, då gifterna i färgen först hamnar på marken för att sedan sköljas, 
av regn och snösmältning, ut i havet. På sikt kommer miljökraven på bot-
tenfärger att öka och då kommer de mjuka färgerna att förbjudas. T.ex. har 
Helsingfors Segelklubb (HSK) infört förbud mot mjuka färger från och med 
2017. HSK har en bra artikel om motiveringen till förbudet mot mjuka bot-
tenfärger:  http://www.hoski.fi/toimikunnat/satama/pohjamaali-illan-satoa . 
Flera GK-medlemmar har redan bytt, eller kommer att byta, till mera lätt-
skötta, hårda bottenfärger under den kommande säsongen. Det är i detta 
sammanhang skäl att påminna båtägarna att det, på GK:s område, är för-
bjudet att rengöra båtskrovet med sodablästring. Andra rengöringssätt är til-
låtna, under förutsättning, att den avlägsnade färgen och slipdammet samlas 
upp och behandlas som problemavfall, samt att nödvändiga skyddsåtgärder 
vidtas, för att förhindra nedsmutsning av omgivningen och grannbåtar.

Slipen och Skräbbölehamnen
Bergsknallarna på slipens övre plan har sprängts bort, jämnats ut och täckts 
med grus. Den här delen av planen kan nu också användas för uppläggning 
av större båtar. Sprängstenen från slipen användes till en sjösättningsramp 
för jollar, vid ändan av septikbryggan i Skräbbölehamnen. Juniorernas jol-
lebrygga kommer att placeras vid sjösättningsrampen.

50 st bojankare gjöts under hösten 2015. Största delen av stolparna i ham-
nen kommer på sikt att bytas ut mot bojar, för att bättre utnyttja hamnutrym-
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met och minska de årliga utgifterna med stolparna. Två nya plaströrs-slipar 
anskaffades så att alla GKs motorbåtar (2 Bustrar, Rönnqvisten och den nya 
RIBen) kan förvaras uppdragna, då de inte används. Båtar som är uppdragna 
på sliparna hålls renare, vilket ger mindre årligt underhållsarbete.

Under hösten 2015 konstaterades att mastskjulet hade fått slagsida och 
hotade att rasa samman. Ett snabbt sammankallat talkogäng stagade provi-
soriskt skjulet. Planer för ett nytt mastskjul är under beredning.

Talkon och arbeten utförda av enskilda medlemmar.
Säkerhetsutrustning i form av räddningsstegar och livbojar har placerats 

på bryggorna i Skräbbölehamnen, Porthamnen och på Slipen. Slipens slo-
kande bryggor rätades upp och utrustades med ”kjolar”, som hindrar mindre 
båtar att flyta in under bryggan.  Bryggan fick också 2 stycken ”ljugarbän-
kar”. Ett litet kök och en sittgrupp, som donerats av medlemmar, har instal-
lerats i servicebyggnaden på slipen. Ett lopptorg för båtprylar anordnades 
under flagghissningen 1.5.2015.

Under senhösten 2015 revs stora delar av de utslitna brygglocken utan-
för Skräbbölehamnens skjul. Bryggfundamenten var delvis i dåligt skick och 
kräver reparation. Bryggorna repareras under våren 2016.

Gk har ingått avtal för utbyte av tjänster med föreningarna St. Simons 
Sjöfararna (Sjöscouter), Tumlarna (Pargas dykarklubb) och Sjöräddarna. 
Föreningarna vinterförvarar sina båtar på GK:s område mot utbyte av över-
enskomna tjänster.

Vinterförvaring

GK:s hamnverksamhet omfattar både bryggplatser och vinterförvaring av 
medlemmarnas GK- registrerade båtar. Vinterförvaring sker dels i anslut-
ning till Skräbbölehamnen, dels på Slipplanen.  Vinterförvaring av större 
båtar sker i regel utomhus, antingen i Skräbböle, eller på Slipplanen. Vidare 
finns tre båtskjul i Skräbböle och två på Slipplanen. Skjulplatserna beviljas i 
första hand för träbåtar och sådana båtar som behöver en skyddad plats för 
reparationer.

Det obligatoriska talkodeltagandet berör alla medlemmar med båt regist-
rerad i GK. Talkoinsatserna bokförs av talkoledarna och inverkar på möjlig-
heterna att få eller behålla bryggplats/skjulplats/vinterförvaringsplats.
Vinterförvaring och märkning av egendom
Alla nya vinterförvaringsplatser bör ansökas skriftligen. Blanketten för båtre-
gisteranmälan kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi.

Ansökningarna bör vara hos hamnkaptenen senast 30.9.
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Alla vinterförvaringsvaggor och trailers bör ovillkorligen vara märkta med 
GK:s gula lapp, vilken tydligt anger båtens namn och typ, samt ägarens 
namn och telefonnummer. Den gula lappen skall placeras vid den förliga än-
dan av vaggan, dvs. den ända som ligger under båtens för. Genom att märka 
ut fören kan vaggan placeras rätt inför truckens lyft. De gula lapparna skall 
placeras synligt så att, även vintertäckta båtar, snabbt kan identifieras, om 
något skulle hända dem under vinterförvaringen. De gula lapparna finns i 
serviceskjulen, trucken och i klubbhusets kansli. Omärkta föremål, allt  från 
båtar, jollar, båtdelar, båtvaggor, redskap, samlas upp och förs till avstjälp-
ningsplatsen.

Båtvaggorna bör vara i sådant skick att de kan dras med trucken. Vinter-
förvaringen på GK:s område kräver att båtvaggorna är så starkt konstruera-
de, att de håller för verksamhetens hantering. Detta gäller i synnerhet stora 
och tunga båtar, som skall dras in i skjulen eller halas ut från sin vinterplats, 
för att trucken skall komma åt att lyfta båten.

Justerbara, kraftigt konstruerade stålvaggor, utrustade med medar, är bäst 
lämpade för vinterförvaring av större båtar. Mindre båtar kan med fördel 
förvaras på kärra, så att de lätt kan flyttas. En båt med undermålig eller 
olämplig vagga, kan nekas vinterförvaring. Urbruktagna vaggor bör avlägs-
nas från hamnområdet.

Vinterförvaringsplatsen bör städas FÖRE sjösättningen. Båtägare kan 
förvägras sjösättning om platsen inte är städad. Trävirke, och annat täck-
ningsmaterial, som skall uppbevaras, knippas och fästes vid båtvaggan, som 
skall vara märkt med GK:s gula lapp. Privata ”båtskjul” bör nedmonteras för 
sommaren. Omärkta vaggor och andra omärkta föremål, avlägsnas från om-

Oktoberstämning i Skräbbölehamnen
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rådet under städtalkon. Detta gäller i synnerhet skjulplatser, som tenderar att 
bli uppbevaringsplats för bråte som kan utgöra brandfara. Allt omärkt löst 
”bråte” och övergivna båtvaggor, lastas vid städtalkon, på lösflak för vidare-
befordran till avstjälpningsplatsen.

Att beakta i skjulen
• Rökningen är strängt förbjuden i skjulen!
• Använd inte öppen eld i skjulen.
• Bränsle eller personligt lösöre får inte lagras i skjulen.
• Starta inte motorn i skjulen.
• Var och en håller sitt skjulbås städat och ser till att dörrarna är hela 7

och ordentligt stängda.
• Lås dörrarna och släck belysningen när du lämnar skjulet.
• Hamnkaptenen fördelar platserna enligt ”ändamålsprövning”. 

Du kan därför inte utgå från att du disponerar skjulplats varje år.
Båtar som inte sjösatts före 30.7 betraktas som sommarförvarade. GK 

uppbär en avgift för sommarförvaring, som är lika stor som vinterförvaring-
en. Dessa båtar kan flyttas under sensommaren, för att bereda plats för hös-
tens upptagning. Det är därför ingen självklarhet att någon båt kan behålla 
samma plats varje år.

Jollar och roddbåtar som förvaras på GK:s område skall vara GK-registre-
rade och utrustade med GK:s gula lapp, tydligt märkta, med Ägarens Namn 
och Telefonnummer. Omärkta jollar och roddbåtar samlas upp och förs till 
avstjälpningsplatsen. GK-registrerade jollar och roddbåtar behöver inte be-
siktigas. GK-registrerade jollar och roddbåtar betalar endast GK:s årliga re-
gisteravgift.

Vinterförvring i Skräbböle
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Masthantering
Endast avmastade båtar får vinterförvaras på GK. Det är förbjudet att vin-
terförvara båtar med masten stående. Att lyfta båtar med riggen stående är 
tidskrävande och medför onödiga risker, både under lyftskedet och under 
förvaringen. GK har haft incidenter där vinterförvarade båtar fallit omkull 
i vinterstormar och dragit med sig andra båtar i fallet. Av- och påmastning 
sker med hjälp av mastkranen. Trucken är avsedd endast för lyft och trans-
port av båtar.

• Studera noggrant säkerhetsföreskrifterna för mastkranen. Föreskrifterna 
finns vid mastkranen.

• Bekanta dig med mastkranens funktion. Du behöver 1-2 medhjälpare 
vid masthanteringen.

• Förbered av- eller påmastningen så långt som möjligt i FÖRVÄG, innan 
du flyttar båten till mastkranen, för att undvika onödiga dröjsmål för andra 
som väntar på sin tur.

• Mastkranen har ingen kölista. En välförberedd av- eller påmastning av 
en liten mast kan ske på en timme, medan en stor mast kan kräva flera tim-
mar, speciellt om det uppstår oförutsedda problem. Reservera därför alltid 
god tid för masthanteringen. Brådska och dåliga förberedelser är en livsfarlig 
kombination.

• Mastkranen bör användas med stor försiktighet. Användningen och 
klättringen i mastkranen sker på eget ansvar. Den är ingen lekplats för barn!

• Mastkranens högsta tillåtna belastning är 240 kg.
• Personlyft med mastkranen är förbjudet.
• Under vintern skall masten uppbevaras på båten, i mastskjulet eller 

båtskjulet, om du har båtplats där. Masten skall vara försedd med ägarens 
namn. Bommarna får inte uppbevaras i mastskjulet! Spridarna bör avlägsnas 
från masterna som uppbevaras i mastskjulet.

• Båtlösa master får inte uppbevaras utan lov i mastskjulet.

Upptagning och sjösättning
• Beställ Trucken i tid av Bengt Ekholm - 0400 871433.
• Förbered upptagning och sjösättning så långt som möjligt på förhand. 

Båten skall vara klar för upptagning på överenskommen upptagningstid.
• Hamnen stängs och sista upptagningen sker 31.10, eller tidigare om 

vintern är tidig.

Trafik i skräbbölehamnen och på slipområdet
• Körning med bil på hamnområdet är tillåten endast med låg hastighet. 

Restriktionen är inte något självändamål, utan avser att minska nerdamning-
en av båtarna.

 Båtbestämmelser och regler
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• Genomfart framför båtskjulen är förbjudet!
• Undvik att köra över vattenslangar och elkablar. Använd plankskydd på 

vattenslang och elkabel.
• Parkering på området sker på egen risk. Lämpliga parkeringsområden i 

Skräbbölehamnen är vågbrytaren, mellan båtskjulen samt utanför stängslet. 
Beakta att din bil inte hindrar verksamheten under sjösättnings- och upptag-
ningstiderna. Felparkerad bil blir flyttad med trucken.

Talko och allmänna regler
Fråga inte vad GK kan göra för dig, fråga hellre vad du kan göra för GK!

GK:s höga servicenivå har byggts upp och bibehålls fortgående av medlem-
marnas frivilliga arbetsinsatser. Varje medlem som utnyttjar GK:s faciliteter, 
bör städa upp efter sig och delta i gemensamma talkon, så att trivseln och 
servicenivån bibehålls.

Alla medlemmar som nyttjar GK:s service skall bidra i föreningsverksam-
heten. Det obligatoriska talkodeltagandet berör, förutom alla medlemmar 
med båt registrerad i GK, även de medlemmar som varken har bryggplats 
eller vinterförvaringsplats. Boendeavstånd till Pargas eller hänvisning till ti-
digare insatser befriar ingen från talkoinsatsen. GK har över 830 medlemmar 
och ca 330 registrerade båtar. GK:s medlemsantal garanterar att den årliga 
talkoinsatsen inte blir betungande för någon enskild medlem. Den som inte 
anser sig ha tid för talkodeltagande, bör söka sig till kommersiella gästham-
nar och marinor.

Kallelse till talko sker per sms eller email, med ca en veckas varsel. Som 
talkoinsats räknas all funktionärsverksamhet, allt deltagande i GK:s talkoda-
gar/kvällar i Skräbböle/Slipen/Porthamnen eller på något annat sätt av styrel-
sen godkänd insats. Talkoinsatserna bokförs av talkoledarna och inverkar på 
möjligheterna att få eller behålla bryggplats/skjulplats/vinterförvaringsplats.

GK medlemsprojekt
Medlemsprojekt är en verksamhetsform som erbjuder GK-medlemmar en 

möjlighet att självständigt utveckla och förverkliga önskade åtgärder inom 
GK. Medlemsprojekten initieras av en eller flera medlemmar och utförs som 
talkoarbeten med GK-styrelsens godkännande.

Ett av styrelsen godkänt Medlemsprojekt innehåller följande element:
Projektbeskrivning, Projektansvarig, Tidtabell, och Kostnadsförslag.
Mindre Medlemsprojekt kan utföras med enskilda styrelsemedlemmars 

godkännande. Större Medlemsprojekt med väsentliga kostnader bör presen-
teras skriftligt för styrelsebeslut.

 Båtbestämmelser och regler
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Allmänna regler
• Hjälp till när du ser att behov finns.
• Städa och håll ordning i skjulen och på hamnområdet.
• Reparera den GK-egendom du råkat ha sönder.
• Anmäl eventuell skadegörelse till hamnkaptenen eller vicehamnkapte-

nen.
• Alla båtar som förvaras på GK:s område skall vara brandförsäkrade.
• Lås porten och skjuldörrarna samt släck belysningen efter dig.
• Ta hänsyn till andras båtar och egendom.

Sophantering och städning
Klubbens verksamhet bygger på frivilligt arbete. Förvänta dig inte att ”någon 
annan” skall städa upp efter dig. För att öka trivseln och minska arbetsbör-
dan för våra frivilliga funktionärer skall följande regler iakttas:

• Städa upp efter dig, då du besöker service- och socialutrymmen.
• Ta hem avfallet, om avfallslådorna i sopstationen är fulla.
• Ackumulatorer lämnas i den gråa boxen bredvid sopstationen i Skräb-

bölehamnen.
• Spillolja hälls i spilloljetanken. Oljekanistrar, -behållare och filter bör 

tömmas i spilloljetanken.
• Tomma oljefilter sätts i den röda uppsamlingsbehållaren.
• Tomma plastkanistrar, luftfilter, oljiga trasor, IHOPVIKTA presenning-

ar, och annat avfall sätts i behållaren för brännbart avfall.
• Metall- och glasavfall sätts i avfallsinsamlingen på andra sidan vägen, 

mittemot Skräbbölehamnen, alternativt tar du hem det.
• Om du inte vet var du ska sätta ditt avfall, så tar du hem det.
• Omärkta föremål, allt  från båtar, jollar, båtdelar, båtvaggor, redskap, 

samlas upp och förs till avstjälpningsplatsen.

Nycklar, Bevakning och Säkerhet
Nycklar till portar, skjul och servicehus i Skräbböle: se Avgifter och Produk-
ter. Bevakningen av  GK:s områden är baserad på medlemmarnas säkerhets-
tänkande, att aktivt besöka och hålla den egna båten och andras båtar samt 
byggnader och bryggor under uppsikt, se till att portarna är låsta samt rap-
portera om eventuella olägenhetter. Säkerheten i hamnarna har förbättrats 
med räddningsstegar och livbojar.

 Båtbestämmelser och regler
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Infokommittén, det gångna året

Infokommittén har under året 2015 varit aktiv med framför allt webbsidan, 
men också med GK kalendern och årsboken. I början av året fick vi ut en ny 
modern webbsida, som fungerar på såväl dator som smarttelefon och surf-
platta. Sidorna har enklare navigering och snabblänkar som hjälper medlem-
marna att hitta det viktiga. Arbetet med att utveckla sidorna fortsätter vid 
sidan av den övriga verksamheten. Kalendern utkom lagom till februari, då 
båtfolk besöker båtmässor och sätter igång och tänker på sjölivet igen.

Årsboken gjordes i gott samarbete med hela kommittén som år 2015 
bestod av Helena Hartman, Karl-Gustav Laurén, Svante Olofsson, Erik 
Nordenswan och ordförande Lena Malmio.  

Ombrytningen av årsboken för 2015 gjordes av Karl-Gustav Laurén som 
även i år ställer upp med sitt gedigna kunnande, trots att han inte längre 
deltar i själva kommittéarbetet. Ett stort tack till Gusse från alla GK:are!

www.gk.fi

 INFO



26

 GK-profiler

Klubbens kommodor Gunnar Laurén 
uppvaktades på hans 50-års dag

En solig försommarsöndag uppvaktade styrelsen Gunnar hemma 
i Norrby. Vicekommodoren höll ett kort tal och tackade Gunnar 
för att han var beredd att ta emot ansvaret som kommodor och 
för det uppmuntrande ledarskapet han har visat i styrelsearbetet. 
Det syns i bl.a. att alla styrelsemöten har varit mycket välbesökta 
och alla har varit beredda att åtaga sig uppdrag som man i styrel-
sen har sett som viktiga. Speciellt klubbens 60-årsaktiviteter med 
Skräbböle-festen som höjdpunkt blev förverkligade enligt Gun-
nars visioner med en stor skara motiverade klubbmedlemmar.

Klubbens gåvor till Gunnar hade anknytning till både klubben 
och hans arbete: en attache-väska med sjökortdekorering tillver-
kad av Jack Henriksson och ett GK-emblem modell större tillver-
kad av gjutmassa som han själv utvecklat.
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Masthantering – Temakväll i Skräbbölehamnen

Verksamheten
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Porthamnen 

År 2015 genomfördes flera stora projekt i Porthamnen. Tvättrums-reno-
veringen i bastubyggnaden slutfördes och taket i bastun förnyades. Terrassen 
vid paviljongen förstorades och en ny landgång till lilla bergsklacken vid 
östra hamnen byggdes.  För inkommande sommar är inga stora projekt in-
planerade. Några små arbeten skall dock utföras och det största kommer att 
vara att gå igenom alla bojar, bojkättingar och –tyngder. 

2014 introducerades hamnvärdsverksamheten, där alla kommittémed-
lemmar agerar som hamnvärdar under sommaren, och detta kommer vi att 
fortsätta med. 

Nya medlemmar välkomnas till Porthamnen då Porthamnsdagen ordnas 
veckoslutet före midsommar. Under Porthamnsdagen bjuds också vetera-
nerna till Porthamnen för att återuppliva gamla minnen. Porthamnsdagen 
hålls veckoslutet före midsommar 18.6. 

Porthamnskommittén består av många flitiga och aktiva personer som vill 
att Porthamnen hålls i skick. Vi har två nya medlemmar i Porthamns-kom-
mittén, Jonas Baarman och Pontus Jansén. De ersätter mångåriga medlem-
marna Aarno Lehtonen och Roope Toivanen, vilka valt att dra sig ur kom-
mittéarbetet för tillfället. Övriga medlemmar är Dollan Juslin, Kari Kerke, 
Markku Kivivirta, Tor Laurén, Mikael Ramstedt, Jan Sjöblom, Heikki Suk-
kinen samt Kimmo Tamminen, som fungerar som ordförande.

Midsommaren 2015 i Porthamnen

Verksamheten
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Framtidsvision
Porthamnskommittén skall fortsätta att värna om naturen och att hålla bryg-
gor och byggnader i gott skick. Vi strävar också efter att användningen av 
Porthamnen ytterligare skall öka. 

2015 hade vi ett rekordår med flest registrerade övernattande båtlag 
någonsin, 551 st, vilket var en ökning på 10% mot året innan.

Före Stora sjöslaget vid Porthamnens bastustrand på seglarlägret 2015

Verksamheten
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Verksamheten

En stor skara GK-medlemmar, både gamla och unga, samlades till Portham-
nen för att fira midsommaren tillsammans. Vackert väder gynnade festen, 
som påbörjades med flagghissning och följdes med beklädning och resning 
av majstången. Senare på eftermiddagen startade förberedelserna för knytka-
laset i paviljongen.

Efter knytkalaset drog Kurre Taxell och Helena Hartman igång allsången. 
På midsommardagen startade sex båtlag i Högland Race med chasingstart. 
La Monde Mia vann tävlingen.

Midsommar i Porthamnen 2015
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Höstseglats med nya Pargasbor
Den 12 september var en solig och vacker lördag. På förmiddagen träffades 
ivriga nyinflyttade syrier och minst lika ivriga seglare i Skräbböle båthamn. 
Vi hade planerat en kort båtfärd till Porthamnen för att stifta bekantskap 
med varandra och för att samtidigt njuta av det vi älskar, segling och vår 
skärgård. 

Båtarna, som startade i solsken och svag vind, var La Chica, Simone, Söö-
ta Öödi och Vågspel. En del av gänget åkte bil till och från Porthamnen.

Färden var fin, i de båtar där det inte fanns tolk, kommunicerade vi med 
miner, tecken, bilder och med hjälp av barnen, som redan kunde en del 
finska. 

Väl framme i Porthamnen dukade vi fram pickniken runt lägerelden vid 
stranden. Barnen var ivriga med fiskandet från bryggan och de fick upp någ-
ra små abborrar till sin stora glädje.

När det var dags för avfärd, kom vi överens om att göra om detta nästa 
sommar.

Så nu finns det en chans för dig att komma med på en båtfärd, som vi 
planerar gå av stapeln 20.8.2016. Välkommen med!

Seglats med flickorna från vänster Haifa, Rima och Sedra Dalleh

Verksamheten
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Forneldarnas Natt 2015 i Porthamnen

Den svala sommaren höll på att ta slut och den numera traditionella Fornel-
darnas Natt lockade en trevlig skara båtfolk till Porthamnen, för att än en 
gång, i ett glatt sällskap, njuta av elden i mörkret och äta, sjunga, dansa och 
umgås i vår fina Paviljong. Östra hamnen fylldes av motor- och segelbåtar.
GK:are i olika åldrar sammanstrålade och skapade, med gemensamma kraf-
ter, en glad fest, där var och en tog ansvar för någon syssla. Det byggdes en 
brasa på udden vid östra hamnen, i lä för den kraftiga sydvästliga vinden, 
oljelyktor fylldes och placerades ut, för att lysa upp mörkret, grillarna gjordes 
klara för användning, paviljongen dekorerades och musik till festen ordna-
des. Några åtog sig att koka och duka fram kaffet, andra värmde bastun och 
också städningen, dagen efter festen, lockade flera.
Regnet uteblev trots väderleksrapporterna och då vår fina Forneldsbrasa tän-
des, fick vi njuta av en klar måne som lyste strax ovanför. 
Som värdar 2015 stod Carola och Björn Friberg

Flagghalning 2015, Kim Westman, Kimmo Tamminen och Gunnar Laurén

Verksamheten



33

GK:s seglarskola – Det är roligt att segla!

Måndagen den 9.5 börjar seglarskolan för juniorer. I seglarskolan lär man 
sig bland annat att segla med optimistjolle, teori om segling och sjöman-
skap samt att köra motorbåt. Bra utrustning och motiverade skolare gör att 
seglarskolan är säker för alla även om man saknar erfarenhet från tidigare. 
Man bör ha med sig egen flytväst (väst utan krage fastnar inte i bommen) 
och ändamålsenliga kläder. GK:s jollar används men det passar utmärkt att 
ta med egen jolle till Skräbböle, om man har en sådan. Seglarskolan försöker 
ta barnens tidigare erfarenheter av segling i beaktande när barnen delas in 
i grupper, men mycket seglas det alla tillsammans. Lämplig ålder att börja 
segla optimistjolle är 8 år och uppåt.
Vårens sista seglarskola är 20.6 och sedan tar vi en sommarpaus tills skolorna 
börjar. Måndagen 22.8 börjar höstterminen och den fortsätter så att sista 
måndagen med segling är 19.9. Måndagen den 26.9 är det avslutning och 
då packar vi jollarna och övrig utrustning för kommande vinter och håller 
en avslutning, med saft och bullar, där de juniorer som varit aktivast under 
säsongen belönas. 

Med en optimistjolle är det säkert och lätt att lära sig grunderna

 Juniorer
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Seglingsläger i Porthamnen 12. -14.8.2016
Andra veckoslutet i augusti arrangerar GK:s juniorkommitté ett seglingsläger 
för barn i Porthamnen. Segling med optimistjollar, e-jollar och 606:or står 
på programmet och även lekar och skoj. Föräldrar välkomnas att delta i ar-
rangemangen i Porthamnen. Kockar, bastuvärmare och förare till bojbåtarna 
behövs alltid! Programmet börjar på fredag morgon så det lönar sig att kom-
ma på plats redan torsdagen den 11.8.2016. Det går även bra att komma till 
lägret på fredagen, om t.ex. föräldrarnas arbete kräver det. Övernattning sker 
på golvet i seglarpaviljongen så man bör ha liggunderlag och sovsäck med. 
Till Porthamnen kan man komma med bil eller båt och det finns möjlighet 

Optimister i farten 2015    

Seglarlägrets deltagre i 2015 i Porthamnen

 Juniorer
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till gemensam transport från Skräbbelöhamnen. Noggrannare information 
om seglingslägret sätter vi upp på GK:s hem- och Facebooksidor under våren 
men det lönar sig att sätta in datumet i kalendern redan nu.

Maten smakar för seglarna

Långfärd Långholmen runt

 Juniorer
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E-jollekrängning

Prisutdelning – Simon Laurén höjer vinnarpokalen

 Juniorer
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Funktionärer på bryggan i Airisto: Chrisse, Enska, Erik och Masa

Kappsegling och tävlingskommittén

La Monde Mia efter lördagens delsegling

 Kappsegling
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Stilprov med s/y Kaminami i full kappseglingsfart

Segraren i October Race, s/y Dat Wor Et 

 Kappsegling
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October Race starten på lördagen

Kappsegling

 Kappsegling
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 Kappsegling
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Erik Nordenswan:

GPS-Tracking i kappseglingar 
med små kostnader

Moderna smarttelefoner har inbyggd GPS och 
genom olika applikationer kan man samla in 
information och sända den till servrar, som 
sedan kan presentera datan i olika former. En 
intressant möjlighet är att använda smarttele-
fonen för att följa kappseglande båtar på nätet, 
kanske till och med I realtid. I stället för dyra 
AIS-sändare eller speciella GPS-trackers, kan 
man använda sin egen smarttelefon (praktiskt 
taget noll-kostnad) eller av arrangören utdelade 
(billiga) smarttelefoner. Det här gör att kostna-
derna kan hållas låga och tekniken kan använ-
das i nästan alla kappseglingar.

Vi har testat den här tekniken i GK under October Race förra hösten 
och under vintern har Web-applikationer utvecklas vidare. Vi hoppas, att 
metoden kan användas i Åbo-områdets kappseglingar under den kommande 
säsongen.

Applikationen som vi har testat heter Gpstracker (upphovsmannen Nick 
Fox) och den kan laddas via Google Play. En app för IPhone finns också. 
Man kan själv ställa in sitt kännetecken, tex. Båtnamn, och den specifika ser-
vern som skall lagra tracking-data. Det finns många alternativa appar, men 
den här verkade flexibel och det fanns färdiga databas- och web-program, för 
att hantera uppsamlad data.

Standardapplikationen på servern visar en track åt gången, med ballonger, 
på Google Map. Klickar man på ballongen så kan man se den momentana 
färdriktningen, hastigheten och distansen från trackingens början. För  att 
visa animation av båtarnas framfart, och flere båtar samtidigt, måste nya 
applikationer utvecklas. Den intressantaste är kanske en animation, där bå-
tarna rör på sig enligt beräknad hastighet och ritar farvattnet i olika färger. 
Speciellt när man kan jämföra olika båtars kryssmanövrar, och se resultatet, 
blir det nyttigt för kappseglarna. Också för publiken, som normalt inte kan 
följa med vad som händer på banan, blir det möjligt att se hur båtarna klarar 
sig på banan. En javascript-applikation har utvecklats för detta ändamål.

 Kappsegling
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För att kunna visa en animation på 
PC, padda eller mobiltelefon, är det 
enklast att skapa en web-applikation 
och dela på jobbet med datahante-
ringen mellan servern och användarens 
apparat, på ett effektivt sätt. Javascript 
gör det möjligt att visa bilder, beräkna 
trigonometriska funktioner, rita figurer 
och sträck och styra visningen i för-
snabbad, men proportionellt riktig tid. 

När användarens apparat kontaktar servern via Internet, väljer man först 
vilka båtar man vill följa, sedan läser servern positions- och tidsdata från 
databasen, enligt PHP-kod, och sänder allt tillbaka till användarens apparat. 
Javascripten kan sedan rita figurerna och skapa en animation på skärmen.

Det går att bekanta sig med de här applikationerna också om man inte 
tävlar. Tracking-applikationen kan laddas från Google Play. Om man använ-
der servern som är färdigt installerad, kan man genast börja följa sin posi-
tion. Man kan testa, till exempel, att följa sin bilkörning eller joggning. 

Det var en liten besvikelse för arrangörerna att så få kappseglare var intres-
serade av att testa tracking under October Race. Det visade sig också, att det 
inte var så lätt att få applikationen och fungera pålitligt. Av 17 deltagande 
båtar hade endast tre stycken lyckats med fullständig tracking under lörda-
gen och på söndagen endast en båt. Det här leder till att tävlarna bör få en 
smarttelefon, som arrangörerna i förväg har ställt in, med rätta inställningar 
och minimala störningskällor. Testning av den billigaste möjliga smarttele-
fon (59 €) har visat, att GPS-data kan sändas pålitligt och saldot kan räcka 
till 20 dygn, om Google-kontot stängs av. 

Tracken på Google Maps

Animation med två båtar

 Kappsegling
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GK:s kappseglingar har fått använda Archipelagia Technic:s server för 
utveckling av tracking-system. Under http://a-t.fi/sailrace finns demon av 
kappseglingsanimationen  och också en applikation för planering av kapp-
seglingsbanor. Den sistnämnda räknar ut koordinaterna för bojarna och 
skriver en ruttfil för navigeringsapplikationen. För närvarande skrivs den i 
.gpx –format, som används i Loisto Mobile navigeringsprogrammet. Det är 
möjligt, att även andra plotters kan använda detta format.

Vi hoppas att Åbo-områdets föreningar gör en gemensam satsning, så att 
ett tillräckligt antal smarttelefoner skaffas för tävlingarna. Det skulle göra 
tävlandet mera intressant både för de som seglar och de som är på land. Da-
tateknikens kostnader är inte mera något hinder för detta.

 Kappsegling
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Allmogebåtar i Gullkrona Kryssarklubb

Under åren 1979 – 91 fanns det inom GK en aktiv allmogesektion.

Skulda, med Benko Nyberg, Knipan, med Jacke Fellman, Groggen, med 
Tage Eriksson, Snäckan, med Peter Grönholm, Pärske, med Heikki Ake och 
Tre Gummor, med Christina Grönholm som skeppare. Dessa var byggda på 
den tiden man använde segelbåtar för sitt dagliga fiske. Det fanns också en 
nybbygd båt, Hulda, beställd av Bege Engström.

Samhörigheten och gemenskapen i sektionen var stor. Familjerna samla-
des ofta, både till arbete och till fest.

Varje år ordnades seglingstävlingar på Kyrkfjärden.
På somrarna täffades man på de olika allmogebåtstävlingarna som hölls 

årligen i Nagu, Bolofssund, Vitteludd, Keistiö, Iniö och Nådendal. Trots 
långa transportsträckor deltog GK-båtarna flitigt, under många år, i dem. 
Tävlingarna genomfördes på blodigt allvar, men en stor behållning var också 
samvaron och gemensamma färder från en tävling till nästa.

Postrodden mellan Eckerö och Grisslehamn var en annan stor begivenhet. 
Man tränade rodd i Manegens roddbassäng under vintern och tävlade sen i 
en eller i ett par båtar. Snäckan med besättning placerade sig ofta högt och 
vann 1996. Postrodden är en populär rodd- och segeltävling med bruksbåtar 
i originalskick. Vanligtvis deltar mellan 40 och 50 båtlag från Sverige och 
Finland.

En arbetsgrupp, med personal från sjöhistoriska museet, diskuterade tids-
typisk utrustning och klädsel, vilket hjälpte till totalsegern.

Pargas stad tillhandahöll gratis båtplatser vid den nuvarande gästhamnen. 
De gamla båtarna väckte intresse bland turister och stadsbor.

Ett par år ordnades det sjörövarseglingar till Tjuven för barn. En skatt var 
nergrävd där och efter skattjakten grillades korv vid stranden. Dessa utfärder, 
under Pargasdagana, var alltid fullbokade.

Några båtar deltog också i de nordiska bruksbåtseskadrarna som ordna-
des i tur och ordning i de nordiska länderna. Där kunde man jämföra båtar 
byggda i olika kustområden i Östersjön och atlanten. 

Det fanns också planer på att bygga gammaldags bodar vid stranden för 
båtarnas master, segel och annan utrustning. 

Jacob Fellman:
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När gästhamnen med servicehuset byggdes, måste tyvärr båtarna bort och 
då splittrades också GK:s allmogesektion. 

Några videodokumentärer om skötbåtssegling gjordes 
- till ASS 100-års jubileum av allmogebåtsseglingarna vid Bolofssund
- om postrodden år 1996
- om Snäckan år 1993
I en ungdomsfilm, Fel båt eller Flykten från Iniö, med manuskript av 

Jörgen Rönnback, deltog flera av sektionens båtar.

Jacob Fellman, Jacke Henriksson och Julli Gestranius 
deltar i kappsegling på Kyrkfjärden
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Stefan Slotte:

Barndomsminnen från Skräbbölebryggan 
under 50-och 60-talet

I juni 1955 flyttade min far och jag ner 
från Österbotten för att bosätta oss i 
Skräbböle. Då vi från flyttbilens förar-
hytt i den mörkröda sjabbiga Thamestra-
dern, vår flyttbil, blickade ut över krönet 
vid Skräbbölebacken mot Lillholmen 
och den glittrande fjärden, utbrast min 
far följande, ” – Det känns som om jag 
alltid har bott här, här kommer vi att tri-
vas!”  Redan som femåring stod jag för-
sta gången på Skräbbölestranden. 

Efter att ha inrättat sig som klasslä-
rare i Skräbböle skola, började far titta 
på segelbåtar. Och ganska snabbt kom 
han i kontakt med Stickan, gymnastik-
lektorn Stig Henriksson. Stickan hade 
en gammal segelbåt och han tyckte att 
den skulle passa pappa Lars, som inte var 
svårövertalad och han fick köpa båten för 
en symbolisk penning. Lill-Brita, som båten hette, var en amerikansk femma 
och var byggd med väldigt låga fribord i kravell. Längd 8 m, bredd 2 m, köl-
vikt 700 kg. Båten var byggd på Borgå båtvarv och blev sjösatt 1912. Den 
var ursprungligen försedd med gaffelrigg och blyköl, men fick som de flesta 
andra segelbåtar kölens bly utbytt mot järn under kriget. Skrovet var av furu, 
däcket av granribbor och täckta med målad duk. Ruffen och sittbrunnssar-
gerna var gjorda i mahogny. Senare fick Lill-Brita en modernare rigg.

Lill-Britas hemmahamn var först Djupviken, en kombinerad siminrätt-
ning och båtbrygga. Skräbbölestranden blev därefter Lill-Britas hemma-
hamn.  Förutom vår vita båt med skärgårdskryssarutseende fanns en annan 
liknande båt på Kyrkfjärden. Den hette Lopt och låg för boj i Munkviken.  
Ägare var Valle Helin. Lopt tävlade vi emot i synnerhet då vi återvände från 
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seglingar på Maran och till Gullkrona. Dusterna i Tervsund med motström 
och kryss är minnesvärda, likaså kryssades det i Sattmarks sund. Hjälpmotor 
sakna-des förstås och att ta i land med den livliga och veka båten var för oss 
nybörjare till en början äventyrligt. Det bör påpekas att Terv-sund då inte 
såg ut såsom idag i närheten av Sandfall, utan sundet bestod enbart av den 
smala fåra, som finns på östra sidan. Sena-re, på 60-talet, har den nya rännan 
grävts fram. 

Leif Björk kommenterar
1957 på våren flyttade vi till Skräbböle och på hösten började jag i din fars 
klass. Benno Mattsson gick på samma klass. Stranden i Skräbböle var en 
naturlig lekplats. Hösten 1958 fick jag följa med på mitt livs första segeltur 
i en riktig segelbåt, Lill-Brita. Det var en upplevelse och något helt annat en 
segling i en roddbåt med ett råsegel av ett gammalt lakan. 1959 köpte Krok-
fors en gaffelriggad segelbåt (Spray) av Munsterhjelms. Vi, familjen Björk, 
köpte sedan båten av Krokfors 1960. 

Jag fick följa med på många seglatser med er i Lill-Brita. Sunden var en 

Lill-Brita färdig för första sommaren i vår ägo. På däcket Elina Kujala, 
som var vår hushållerska under några år. 
– Undertecknad beundrar sliprälsen. Foto: Lars Slotte
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utmaning; det var (som alltid) mestadels kryss, ibland var det ”kappsegling” 
med Wiks ”Sophie” och Valle Helins ”Lopt”. Några gånger tog vinden slut så 
det blev nattsegling om man inte hade tur och fick bogsering av någon vänlig 
motorbåtsägare. – Sommaren 1959 var en ovanligt vacker sommar och att 
komma så långt ut i skärgården som till Gullkrona och simma i lagunerna på 
östra sidan var, med dagens vokabulär, ”skithäftigt”.

Hemma vid Skräbbölebryggan hade vi barn också ”lådjor” ett slags rek-
tangulära lådor som rymde en pojke i hopvikt ställning. I aktern fanns en 
u-formad skåra och genom att sätta en åra i den kunde vi ”vrikla” oss framåt. 
Flera timmar kunde gå åt till dessa lekar med lådjorna och till att simma 
mellan båtarna vid bryggan.

  
Fina är de minnen från tiden med Lill-Brita då vi de första gångerna tog 
oss ut genom Vånosundet ut på Maran, via Hallonholm och Pensar sund ut 
på Klobbfjärden, som vi kallade för Gullkrona fjärd. Gullkona fjärd var för 
mig en imponerande plats, med en så otrolig stämning, skapad av solljuset i 
vågglittret, måsskriet, dofterna och det dunkla rösterna från forna tider, som 
ville säga att här har det seglats länge. Sägnen om drottning Blanka och Gull-
kronan berättades för mig av min far under sådana färder.  Med på de första 
spännande seglatserna var Leif Björk. Oförglömliga är de minnen från GKs 
arrenderade stuga på Gullkrona – den låga takhöj-den, kakelugnarna, de grå 
ytterväggarna, de låga dörröppningarna som man måste böja sig i fast man 
var av den kortare typen. Dofterna, som satt kvar i väggarna, och dofterna 
från lindan utanför huset som strålade ut en torr gräsvärme! 

 Morgnarna i Lill-Brita gick till på det viset, att någon av oss vaknade först 
och sedan var det ett väldigt brakande då luckor och skjutluckor öppnades i 
hast med gnisslande och smällar.  Sedan hördes plumsar och vatten stänkte 
över båten, låg i friborden som den var. Det var alltså tradition att se vem 
som hann först med morgondoppet i Lill-Brita, och sedermera i Django.

 I Lill-Britas ruff berättades de mest fantasifyllda historier, skapade av 
stämningen från dunklet i kojen, dit stormlyktans sken inte nådde. Antag-
ligen tvingades historierna spontant fram på grund av den obekväma ställ-
ningen man hade i den trånga kojen – det var så lågt till tak (d.v.s. till däcket) 
att man hade svårt att vända sig, axlarna tog i. Då var det bättre att, lig-
gande på rygg med näsan i däcksbalkarna, berätta historier. En handlade om 
Klabautermannen, en mycket liten tomte med skrynkligt rött ansikte som 
bodde inne i masten. Det var han som knackade, det var inte storfallet. Man 
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fick inte se honom, då skulle båten förlisa. 
Med oss på de första seglingarna i Lill-Brita och Django var – men bara 

en åt gången – Leif Björk, Roger Björk och Tor Björk, Erland Krokfors samt 
bröderna Mattsson: Erland, Bernhard, Roland och Hilding. På dessa seg-
lingar sjöng vi alltid då bogen var som bäst och brisen var laber. Exempelvis 
”Vi mötte ett skepp i den svalkande monsun”, ”Calle Schewens  vals”, ”Vita 
akacia”, ”Se Svarta Rudolf han dansar”, ”Vi har kommit från Burgund och 
Normandie” m.fl.

Andra båtar – båtexpansion
På Kyrkfjärden fanns även en kravellbyggd liten båt med skarpa slag vid vat-
tenytan. Båten var ritad av Per Brohäll och egenhändigt byggd av Gunnar 
Wik. Den var försedd med liten, fast köl och genom kölen stack ett plåt-
centerbord fram. Imponerande progressivt! Båten var också försedd med en 
inombordsmotor av märket JAP.  Familjen Björk övertog småningom båten, 
”Maria”, av familjen Krokfors som införskaffat en folkbåt, ”Tarantella”. Jag 
minns att folkbåtarna utgjorde en mäktig syn, rymliga och säkra som de var 
då de kom glidande på vågorna, med det karakteristiska fräsande ljudet från 
skrovet, som den klinkbyggda bordläggningen åstadkom. Under sextiotalet 
hände mycket på Kyrkfjärden. Gunnar Wik hade byggt sin båt Sophie i 
klink och senare byggde Guy Henriksson en likadan båt, men med ruff och 
doghouse i hondurasmahogny, där också aktern var gjord i mahogny i ett 
enda stycke. Båtarna var plattgattade likt folkbåtarna. Sophies ruff och sitt-
brunnssarger var av ek. Dessa båtar såg ytligt sett ut som folkbåtar, men de 
var revolutionerande i det avseendet att de hade fenköl och fristående roder. 
Båten saknade kölsvin och kölen var fäst direkt mot bottenplankan. 

I början av sextiotalet började pappa skissa på en båt, som utgick från folk-

Maria Björk och hennes kusin 
samt aktern av Slottes ” Django”,  
Granholms folkbåt ”Passad”, 
Björks ”Maria”, Henrikssons 
”Birgitta” och Krokfors 
”Tarantella”

Foto: Leif Björk 1964
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båtens spantritningar, men som var försedd med häck och modernt förhöjt 
däck och sned avfasning. Båtens skrov byggdes i läktkravell eller ribbkravell 
av mahogny. Den ritades ursprungligen med negativ akter, men p.g.a. att 
båtbyggaren i Åbo inte godkände en sådan modernitet och p.g. a. utrymmes-
brist, som han påstod, blev den försedd med konventionell positiv akter.  

Båten transporterades halvfärdig från Åbo till Pargas med enbart bord-
läggningen färdigbyggd och byggdes sedan klar en lada invid Skräbböle 
sportplan. På ladans plats finns idag Skräbböle skolas kombinerade slöjd- o 
gymnastiksal.  Med hjälp av en man vid namn Laine, förnamnet minns jag 
inte, byggdes däcket av faner med lamellimmade däcksbalkar och ytbelagdes 
med glasfiberarmerad plast. Far och jag byggde sedan båten klar och inredde 
den. Vi förstärkte skrovet med extra spanter i ask. Jag minns fortfarande hur 
spännande det var att nita med kopparnitar, Laine lärde oss. Slipning av 
friborden var ett tungt och nervpåfrestande arbete. Min kamrat Roger Björk 
deltog ofta i det tunga arbetet. Lönen var glass. Impregnering med Pino-
tex utvändigt och invändigt utfördes av undertecknad, utan andningsskydd. 
Otaliga är de mässingsskruvar man skruvade i däcket med pumpmejsel. 
Django blev oslagbar i lätt bidevind och vann också i båtfart över betydligt 
större båtar. Pappa Lasses sista båt, Inferno 29, hade liknande egenskaper.

  
Stickan med familj gjorde långfärder från tidigt på vårarna till sent på hös-

Django framför skjulen vid slipen. Foto: Lars Slotte. Vi barn som nämnts, deltog 
mycket på talkoarbeten i samband med byggandet av båtsskjulen. Takläggningen 
var tuff, då vi skulle lyfta mineritskivorna och lägga kittremsorna under dem. 
Som syns på bilden är ett av skjulen ännu omålade. 
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tarna med folkbåten ”Annapurna”. En gång stoppade issituationen dem på 
Maran och de måste återvända till Skräbbölebryggan. Stickans och Ullas 
barn, Kim, Jack och Peggy är så gott som födda på sjön.

Bröderna Mattsson vistades sommartid ofta på sin fars lastbåtar ute på 
Östersjön. En gång häm-
tade de hem en kasserad 
livbåt. De försåg den med 
mast och segel och med den 
seglade de ivrigt. Sedermera 
skaffade de en Blåvingejolle 
– Börje Gustafsson ägde 
en annan – och de övade 
mycket med sina jollar och 
befäste sitt seglingskun-
nande. Ungefär samtidigt, 
vill jag minnas, fanns också 
ännu en blixtjolle, som 

Hjalmar Krokfors, Stickan Henriksson, Runar Backlund, Margot och Guy Hen-
riksson samt, Lasse Slotte, som väntar ivrigt på ett pris.

Erland, Bernhard eller Roland 
Mattsson parerar en vindpust. 

Foto: Bröderna Mattsson

 Sommarläsning



52

också seglade på fjärden. Undertecknad avundades de pojkar som ägde en 
jolle! Dock fick jag ibland låna en optimistjolle till tävlingar och träningar. 
   I slutet av sextiotalet och i början av sjuttiotalet byggdes flera båtar som 
fick Skräbböle som hemmahamn. Seglingsintresset och tävlandet i regattor 
blomstrade upp explosionsartat. I Attu lät Egil Essén bygga en imponerande 
Laurinkoster, ”Tilikum”, i mahogny-kravell. Duje Leanderssons rymliga båt 
”Elvira”, en Laurénkonstruktion i mahognyklink var en trevlig syn. Sedan 
kom de fina kon-struktionerna av Henning Laurén, ”Petra” och La 35-orna. 
Bröderna Kenneth, Håkan och Tony Öhman seglade framgångsrikt och 
mycket med sin H-båt ”OXO”. Carl-Johan ”Julli” Gestranius ägde först en 
C-båt som han senare bytte ut till sin snabba gula H-båt ”Chiquita”. Julli 
byggde sedan sin egen båt och Jakob Fellman byggde en likadan, skroven 
var ritade av Guy Lönngren. Fina båtar! Erland Krokfors kappseglade fram-
gångsrikt och testade sina teoretiska kunskaper på min far, först med folkbå-
ten ”Tarantella”, senare med Vegan ”Yillah”. Erland och Lars lånade varandra 
olika seglingsteoriböcker. Den första de läste var Per Brohälls: Min segel-
båt. Undertecknad, liksom Leif Björk, gastade på ”Tarantella” under många 
kappseglingar, Leif något mera än jag. Jag och Marika, min dåvarande flick-
vän och nuvarande hustru, fick låna ”Yillah” av Hjalmar och Erland, före det 
hade vi fått låna Leif Björks ”Eliza”. Mycket generöst! – I början av 1960-
talet vann Hjalmar och Erland en gång Hangöregattan med folkbåten. 

Antalet båtar ökade snabbt och sedermera tillkom Jörgen Rönnbacks 
drake, Tor Brännbacks ”Ananke”, Halonens engelska Halcyon – ”Djuphavs-
båten”. Erland Mattson hade en finnjolle som han tävlade och även gjorde 
långfärder med. 

Bilden t.h. visar Django och Björks optimistjolle. 1963 byggdes ett 20-tal op-
timistjollar och några av dem hade sin hemvist i Skräbböle. Foto: Leif Björk 
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Ett av mina starkaste minnen 
är augustistormen 1967. Den 
började med att blåsa från nord-
väst för att sedan vrida till nord-
ost. Våra båtar som låg förtöjda 
vid GK:s brygga, längst österut i 
viken, började gunga ordentligt i 
sjöhävningen och det fanns risk 
för att de så småningom kunde 
krossas mot varandra. Någon 
måste göra något åt saken och det 
var sedan Stickan som tog kom-
mandot. Genom att skarva extra 

förtöjningslinor och ankartrossar lyckades vi hala båtarna i tur och ordning 
till postbryggan på andra sidan viken  (bilden ovan). Båtarna låg där i tre 
dygn, förtöjda efter varandra, och emellanåt måste nya rep ersätta dem som 
brast.

Leif Björk: ”På 1950-1960- talet var det få som hade bil. Till kvällsseg-
lingarna som anordnades vid Västermälö åkte man buss. Det var en bra sam-
manhållning och tävlingarna var inte blodigt allvar utan den lek det ska vara. 
Vid en kappsegling från Västermälö till Gullkrona mojnade det så mycket 
att Runar Backlund med sin motorbåt fick åka omkring i startfältet och 
portionera ut kvällens gemensamma middag (ärtsoppa) till deltagarna. Höst-
träffen, som ursprungligen var säsongens sista seglats till Gullkrona tidigare-

Gullkronabryggan en midsommardag i 
slutet av 1960 talet. Under båtskjulets tak 
fanns det massor av svalbon. 
De hängde nästan i huvudhöjd.

Stickans Rock 20, som han bytte till efter folkbåten Anna-
purna. Gunnar Wiks Sophie, en IF, Slottes Django, Duje 
Lean-derssons Elvira och längst till höger skymtar Hen-
ning Lauren stående på däcket på sin Petra. 
Foto: Lars Slotte
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lades något och festligheterna flyttades till Pensar. Mikael Niemis beskriv-
ning av jaktlagets fest i boken ”Populärmusik från Vittula” har stora likheter 
med GKs höstträffar. Dock är det onödigt att dess mera beskriva dessa; vi 
som varit med har våra minnen, de som inte varit med behöver inte veta vad 
de missat!”

I sina lyckliga stunder, och då farten var god i en lätt bidevind, kunde 
min far Lasse med patos uttrycka följande:” Nog är det konstigt att det var vi 
österbottningar – Stickan, Krokfors, Wik, Björk, Brännback och jag – som 
var de aktivaste seglarna i Pargas på femtio- och sextiotalen. En österbottning 
är uppvuxen på de oändliga slätterna.  En olidlig längtan föds. Det är långt 
mellan de flesta stugor och man blir nyfiken på vad som döljer sig bakom 
horisonten. Någonstans finns havet. ”

Detta är några av mina minnen från 1950-1960- talet.  Leif och Roger 
Björk har bidragit med värdefulla synpunkter.  

 
 

Ragnar Nybergs IF, ”Galatea”, med sönerna Clas och Kasper har tagit starten i 
en höstsegling 1970 tätt följd av Leif Björks skärgårdskryssare ”Eliza”, med brö-
derna Roger och Tor. ”Eliza” vann bl.a. 24 h seglingen 1972. Sedan okänd båt, 
Egil Esséns ”Tilikum”, bröderna Kenneth, Håkan och Tony i H-båten ”OXO”, 
Erland och Hjalmar Krokfors i ”Yillah”, Slottes  ”Django” och Halonens Hal-
cyon. Foto: Familjen Björks bildarkiv.
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 Året 2015 som gick

Verksamhetsberättelse för 2015
  
1. Allmänt
Gullkrona Kryssarklubb r.f., vars officiella språk är svenska, skall befrämja båt-

sporten på orten genom att förbättra medlemmarnas kunskaper rörande nöjesbåtar, 
deras utrustning och handhavande. Föreningen skall verka för att stärka kamratska-
pet mellan medlemmarna samt samarbeta med föreningar och institutioner med 
samma ändamål. 

Föreningen kan arrangera kurser, möten och andra skolningstillfällen för att spri-
da kunskap i navigation och sjömanskap samt anordna tävlingar för både segel- och 
motorbåtar. Föreningen upprätthåller ett båtregister för sina medlemmar, i enlighet 
med gällande bestämmelser för registrering av båtar, samt övervakar båtarnas sjövär-
dighet och utrustning. Endast båtar som godkänts vid besiktning, har rätt att vara 
antecknade i föreningens båtregister.

För sin verksamhet kan föreningen upprätthålla hamnar och båtskjul samt besitta 
fast och lös egendom.

Medelsanvändningen har handhafts med ledning av den budget som fastställdes 
vid vårmötet 2015.

2. Verksamheten under året
2.1. Allmänt
Klubbens verksamhet har bestått av information, tävlingsverksamhet, juniorarbe-

te, båtbesiktningar samt skötsel av hamnar, fastigheter, båtlyft, truckhantering m.m. 
Festligare tillfällen för samvaro har arrangerats vid prisutdelningar, flagghissning, 
midsommarvaka, forneldarnas natt och flagghalning.

Föreningen har förmedlat material till medlemmarna, såsom klubbflaggor, vimp-
lar, märken m.m., till självkostnadspris. Värdet på materialet i lager den 31.12.2015 
utgjorde, enligt balansräkningen, 1.931,31 euro. Den allmänna delen av verksam-
heten och Porthamnen, finansieras av medlemsavgifterna.

2.2. Informationsverksamhet
Informationen till medlemmarna under året har skett med SMS, kalender, års-

bok och med tillhjälp av GK:s hemsida, som fås fram med adressen www.gk.fi. 
GK:s hemsida förnyades i början av 2015. Informationskommittén bestod 2015 av 
följande medlemmar: Lena Malmio (ordförande), Helena Hartman, Karl-Gustav 
Laurén, Svante Olofsson och Erik Nordenswan.

2.3. Tävlingsverksamhet
Tävlingsnämnden bestod av Kristoffer Sandelin (ordförande), Sami Penttilä, 

Chrisse Lindquist-Karppelin, Emilia Taxell, Mark Lassfolk, Berndt Lönnberg, Jacob 
Fellman och Erik Nordenswan. Kristoffer Sandelin flyttade utomlands på sommaren 
och efter det deltog suppleanten Berndt Lönnberg i styrelsearbetet. GK arrangerade 
två tävlingar, Högland Race och October Race, under året.
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2.4. Juniorverksamhet
Juniorverksamhet har ordnats för 4.501,78 euro, utöver inköpet av en ny RIB-

båt för 9.050 euro. Juniorkommittén bestod 2015 av följande medlemmar: Kim 
Westman (ordförande), Emil Granberg (vice ordförande), Jockum Lundsten, Filip 
Lundsten, Didrik Lundsten, Oliwer Bäcklund och Mathias Mattsson. Den betydel-
sefulla juniorverksamheten har ordnats, i form av optimistjolleseglingar, i samarbete 
med sjöscoutkåren St. Simons Sjöfararna r.f. i Pargas. 

Seglingsskolan arrangerades från början av maj ända till midsommarveckan och 
hade som bäst över 15 deltagare. Detta medförde att klubbens jollar inte räckte till 
och två begagnade optimister köptes, för att alla ivriga juniorer skulle få segla. 

Veckan före skolorna började i augusti, arrangerades ett seglingsläger i Portham-
nen. Lägret var präglat av skön segling, roliga lekar och fint väder. I lägret deltog 18 
barn och många föräldrar bidrog i arbetet kring lägret, som blev en stor framgång. 

Samma vecka som skolorna började, inleddes seglingsskolans hösttermin och den 
fortsatte ända till slutet av september. Det var något färre deltagare än på våren men 
många barn visade stort intresse under hela säsongen och gick mycket framåt som 
seglare. 

I slutet av året köpte klubben en ny RIB-båt för 9.050 euro. Båten kommer att 
tjäna juniorkommittén i flera år framöver. Med den nya båten höjs säkerheten och 
kvalitén på arrangemangen betydligt. 

2.5. Båtbesiktning
Båtbesiktning har utförts i normal ordning under året. Under året har 238 båtar 

besiktigats. 154 segelbåtar och 84 motorbåtar.
2.6. Hamnarna i Skräbböle
För byggande och skötsel av hamnar och båtskjul, uppbärs bryggavgifter, vinter-

förvaringsavgifter och olika serviceavgifter av medlemmar som utnyttjar dessa an-
läggningar. Dessutom utförs en del av det manuella arbetet på talko. Medlemmarnas 
talkoinsatser utförs på frivillig bas, vilket betyder att uppslutningens omfattning 
varierat.

Under året utfördes planerade större arbeten och anskaffningar. Bergsknallarna på 
slipens övre plan har sprängts bort, jämnats ut och täckts med grus. Den här delen 
av planen kan nu också användas för uppläggning av större båtar. Sprängstenen 
från slipen användes till en sjösättningsramp, för jollar, vid ändan av septikbryggan 
i Skräbbölehamnen. Juniorernas jollebrygga kommer att placeras vid sjösättnings-
rampen.

50 st bojankare gjöts under hösten 2015. Största delen av stolparna i hamnen 
kommer på sikt att bytas ut mot bojar, för att bättre utnyttja hamnutrymmet och 
minska de årliga utgifterna med stolparna. Två nya plaströrsslipar anskaffades, så 
att alla GK:s motorbåtar (2 Bustrar, Rönnqvisten och den nya RIBen) kan förvaras 
uppdragna då de inte används. Båtar som är uppdragna på sliparna hålls renare, 
vilket ger mindre årligt underhållsarbete.

 Året 2015 som gick
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2.7. Talkon och arbeten utförda av enskilda medlemmar
Slipens slokande bryggor rätades upp och utrustades med ”kjolar”, som hindrar 

mindre båtar att flyta in under bryggan. Bryggan fick också  2 stycken ”ljugarbän-
kar”.

Servicebyggnaden på slipen utrustades med ett litet kök och en sittgrupp, som do-
nerats av medlemmar. Ett lopptorg för båtprylar anordnades under flagghissningen 
1.5.2015.

Säkerhetsutrustning i form av räddningsstegar och livbojar, har placerats på bryg-
gorna i Skräbbölehamnen, Porthamnen och på Slipen. Under senhösten revs stora 
delar av de utslitna brygglocken utanför Skräbbölehamnens skjul. Bryggfundamen-
ten var delvis i dåligt skick och kräver reparation.

GK har ingått avtal för utbyte av tjänster med föreningarna St Simons Sjöfararna, 
Tumlarna (Pargas dykarklubb) och Sjöräddarna. Föreningarna får vinterförvara sina 
båtar på GK:s område, mot utbyte av överenskomna tjänster.

2.8. Trucken
För sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar samt för masthantering, 

tillhandahåller föreningen behövlig utrustning som medlemmarna använder på eget 
ansvar. Användningen övervakas av föreningen, så att skador eller olyckor skall kun-
na undvikas. En del av utrustningen kräver särskilda kunskaper och erfarenheter. 
Under året har hanteringen av båtlyft skötts av truckförare Bengt Ekholm, enligt 
arbetsavtal. Kostnaderna för denna del av verksamheten är avsedd att finansieras 
med avgifter. Utgifterna blev 14.323 euro och inkomsterna 17.970 euro.

2.9. Byggnaderna
Det gångna året förlöpte återigen rätt lugnt beträffande reparationer av fastighe-

terna. 
Angående slipskjulet har vattentaket förnyats och en betongplatta har gjutits i det 

södra hörnet (förrådstak). En del av skjuldörrarnas gångjärn har säkrats (städtalkot). 
Gråbo avlägsnades från vågbrytaren. Mastskjulet hade på hösten fått slagsida och det 
har tillfälligt stöttats. 

“GreenTeam” som bestod av Riitta Sjöblom, Helena Särkijärvi samt Tuula Stolpe 
skötte om gräsklippningen. 

2.10. Porthamnen
Porthamnsområdet med paviljong, bryggor och övriga anläggningar, har skötts 

planenligt, men budgeten överskreds en aning. Till de större utgifterna kan nämnas 
anskaffning av ny grill samt slutförande av badrumsrenoveringen och förnyande av 
bastutaket. Paviljongens västra terrass förstorades, landgången till lilla klippan och 
en trappa, förnyades. 

År 2015 hade vi 551 registrerade båtlagsövernattningar i Porthamnen, vilket är det 
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största antal som någonsin registrerats. Veckoslutet före midsommar ordnades igen 
Porthamnsdagen, då nya medlemmar samt veteranerna var bjudna till Porthamnen. 
Hamnvärdsverksamheten fortsatte, vilket innebar att medlemmar från Porthamns-
kommittén fungerade turvis som ”hamnkapten”.

3. Årsboken
Föreningens medlemmar erhöll under våren en årsbok med närmare uppgifter 

om medlemmarna och deras besiktade båtar, om kommittéernas verksamhet och 
bokslut för år 2014 och om programmet för år 2015.

4. Styrelsen
Under år 2015 har styrelsen bestått av kommodor Gunnar Laurén, vicekommo-

dor Erik Nordenswan, sekreterare Tuula Stolpe, kassör Roy Aller, hamnkapten och 
ansvarig för hamnarna Eric Chanfreau, ansvarig för fastigheterna Måns Henriksson, 
informationsansvarig Lena Malmio, tävlingsansvarig Berndt Lönnberg, ansvarig 
för juniorverksamheten Kim Westman samt ansvarig för porthamnsverksamheten 
Kimmo Tamminen.

5. Verksamhetsgranskarna
Vid valmötet hösten 2014 utsågs Mats Rosin och Timo Kerke till verksamhets-

granskare. Till deras suppleanter valdes Kjell Henrichson och Henrik Karlstedt.
6. Ekonomin
Kryssarklubbens ekonomi och betalningsberedskap har hållits under kontroll med 

tillhjälp av den godkända budgeten och investeringsplanerna för året. Av budget-
jämförelsen i bokslutet framgår hur de fastställda anslagen använts. 

För finansieringen av de budgeterade utgifterna uppbärs avgifter av medlemmarna 
i klubben. Avgifterna som fastställdes vid årsmötet i mars 2015 har fakturerats ge-
nom att använda seglarförbundets faktureringsprogram. 

Egentlig affärsverksamhet i vinstsyfte har inte bedrivits. Samtliga fastigheter har 
varit i klubbens eget bruk.

Klubbens ekonomi är i balans. Tillgången på betalningsmedel har varit tillräcklig 
under hela året. Varken lån eller annat främmande kapital har använts.

7. Styrelsens förslag angående förfarandet med överskottet
Bokslutet för år 2015 visar ett överskott om 11.325,53 euro. Styrelsen föreslår att 

överskottet läggs till det egna kapitalet såsom överskott från tidigare år. 
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Budgetjämförelse för år 2015

(Blå stapel = budgeterat, röd stapel = använt enligt bokslut)

UTGIFTER

INTÄKTER

 Året 2015 som gick



60

 Året 2015 som gick



61

 Året 2015 som gick



62

GK:s vision och strategi

GK:s strategi och stadgar

GK:s vision

Gullkrona Kryssarklubb är en miljömedveten, svenskspråkig båtklubb, med ak-
tiva medlemmar inom alla medlemsaktiviteter: medlemsträffar, talkon, junior-, 
kappseglings- och skolningsverksamhet. Medlemsservice och investeringar fi-
nansieras genom service- och medlemsavgifter.

GK:s strategi

Medlemsutveckling
Medlemstillströmningen bör hållas sund och varje ny medlem bör ha ”faddrar”. 
Krav ställs på nya medlemmar och deras intresse och aktivitet med målsättning-
en att få in dem som funktionärer. Gemenskapen främjas då även faddrarnas 
aktivitet följs upp.

Medlemsservice
Hamnarna och vinterförvaringen bör ständigt utvecklas och förbättras genom 
årliga investeringar och skjulen bör i mån av möjlighet bevaras. 

Yrkeskunniga entreprenörer bör användas vid större arbeten, men talko-
andan bör hållas vid liv och drivande krafter, kunniga ”arbetsledare” på olika 
poster, rekryteras. Även driftssäkerheten gällande trucken bör optimeras bl.a. 
genom reservförarsystem.

GK satsar inte ensam på andra uthamnar än Porthamnen, men möjligtvis i 
samarbete med andra föreningar.

Kommunikationen till medlemmarna sker via webben, årsboken och elektro-
niskt med Messto-systemet

Miljö
Miljömedvetandet bör ständigt förstärkas och finnas i all verksamhet. Målet är 
att hemhamnen i Skräbböle har Blå Flagg- nivå på servicen. Utveckling av syste-
met med bottentvätt bör göras i enlighet med skärpta miljökrav.

Säkerhet
Bör förstärkas både genom aktiva åtgärder (information och kurser) och passiva 
(livräddningsredskap, belysning, stängsel, lås och nycklar).


