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I EN NÖDSITUATION TILL SJÖSS
Larm per telefon
Sjöräddningens larmnummer 029 410 00 
Västra Finlands sjöräddningsområde MRCC TURKU 029 410 01 
Finska vikens sjöräddnings område   MRSC HELSINKI 029 410 02 
Allmänna nödnumret 112 
(112 kan också användas till sjöss men samtalet flyttas över till 
Sjöräddningen)

Larm per radio
VHF-DSC 70 
VHF-kanaL 16 
MF-frekvens 2182 kHz 
MF-DSC 2187,5 kHz

Övriga kontaktuppgifter   
Obs! Dessa är inga larmnummer! 
Helsingfors båtpolis 071 877 4540 
Åbo båtpolis 0400 525 271 
Läkarhjälp 0600 100 33
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Kommodorens ruta
Vid förra höstens valmöte ställde alla styrelsemedlemmar upp för 
omval. Enda förändringen var att vår sekreterare Tuula valdes in, på 
den tomma vakansen, som dragare av Fastighetskommittén och som 
ny sekreterare, valdes Esa Lapela. Jag önskar Esa varmt välkommen 
till styrelsen. Samtidigt kan jag konstatera att detta är ett klart teck-
en på att samarbetet inom styrelsen fungerar mycket bra, eftersom 
ingen diskussion ens behövdes för att få styrelsemedlemmarna att 
ställa upp för omval.

Vi ändrade även organisationen då det gäller miljö och säkerhet, så 
att både Mikael Furu, som miljöansvarig, och Mikael Ramstedt, som 
säkerhetsansvarig, inte sitter i någon kommitté, utan är direkt under-
ställda kommodoren. Denna ändring gjordes för att få en bättre hel-
het för miljö och säkerhet, då ansvarsområdena är Skräbbölehamnen, 
Slipsidan, fastigheterna och Porthamnen. Detta gör det även lättare 
att budgetera medlen som behövs för dessa ändamål – de långsiktiga 
planerna är med i de olika kommittéernas budget och, för de kortsik-
tiga, tas medlen ur styrelsens allmänna budget. Ett exempel på det 
senare är en hjärtstartare (defibrillator) som vi skaffar till Porthamnen. 
Skärpta miljökrav på bl.a. bottenfärg och tvätt av båtens botten är 
bakgrunden till att Mikael F. har börjat arbetet med en miljöpolicy för 
hela GK. Målet är att vi kan presentera den på valmötet i höst.

Förra sommaren roddes affären med Nordkalk i hamn och nu, änt-
ligen, är Fastighetskommitténs huvudprojekt det nya mastskjulet. 
Byråkratin i Pargas har haft sin sälla gång och, i skrivande stund, 
torde allt vara klart med styckningen av tomten och först efter det 
kan stadens godkänna vår byggnadsansökan. Planerna har visats på 
både val- och årsmötena, men för er, som inte har haft möjlighet att 
närvara, så omfattar planerna även rivning av nuvarande mastskjul, 
ny parkering och nytt staket. Portarna kommer även att förnyas och 
vi har lyckats få två begagnade skjutportar och en svängport som 
donation av Nordkalk. Även staketen på slipsidan bör åtgärdas och 
där skall vi försöka få industrin med på ett hörn, för att göra det så 
kostnadseffektivt som möjligt.

Vi har även blivit kontaktade av NMT-centralen angående planerna 
med att bygga om pontonbron. Senaste version är en 6 meter hög 
klaffbro och byggande av en ny vägbank på nuvarande ställe – enligt 
planerna skall bron stå klar om 8 år, alltså 2025. Inverkan på GK:s 
verksamhet och område är enligt de framlagda planerna minimal, 
men t.ex. Sjöräddarnas Antintupa verkar bli helt under rampen som 
skall byggas.

I Skräbbölehamnen har vi förnyat den långa bryggan vid båtskjulen 
och då även betongbalkarna har bytts ut till stålbalkar, torde vi ha en 
gedigen och säker brygga för de följande 30 åren. Jag hade också 
glädjen, att vid flagghissningen ifjol, kunna överräcka ett titelbrev till 
Ensio Pesonen med anledning av detta – han är nu Gullkrona Krys-
saklubbs Överbryggmästare. Under hans ledning har, under åren, 
totalt en halv kilometer bryggor byggts. Mastkranens lyftlina har för-
nyats och även fundamentet och övrig säkerhet skall granskas under 
vårens lopp.

Juniorkommitténs nya RIB-följebåt har visat sig vara värt sitt pris – den 
har märkbart förenklat juniorledarnas arbete och det syns också att 
detta är en omtyckt verksamhet, eftersom såväl vårens jolleskola och 
juniorlägret har fyllts till bristningsgränsen på nolltid. I år tittar vi på 
möjligheterna att skaffa två Zoom-jollar och samtidigt har vi sålt de 
gamla Laser-jollarna, som tjänat ut sin tid.

I Porthamnen är egentligen inget större inplanerat för i år – bojarnas 
kedjor kollades och byttes delvis ut ifjol och bryggornas skick är överlag 
bra. Som jag tidigare nämnde, sätter vi upp ett skåp med hjärtstartare 
på paviljongens östra långsida och den hoppas jag verkligen att vi 
aldrig behöver använda.

I årets kappseglingsprogram har vi Högland Race på midsommaren 
och October Race första weekenden i oktober. Vi planerar även att 
tävlingskommittén tillsammans med juniorkommittén lägger ut tri-
angelbanor vid juniorträningen den 12.6. Då kan ju även seniorer testa 
en 606:a eller, varför inte, kappsegla med egen kölbåt eller utmana 
juniorerna i en optimistjolle. Kanske kan vi blåsa nytt liv i de fornstora 
Klubbmästerskapen på detta sätt.

Vi siktar på att blåsa nytt liv i festkommittén 
genom en vårfest, ”Ice-Breaking-Party ” den 
1:a april. Då denna bok kommit ut vet vi hur 
det gick...

Jag önskar er alla en skön sommar 2017.

Gunnar Laurén, kommodor
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HÄNDELSEKALENDER 2017

JANUARI
9.1 Styrelsemöte kl 14.00

FEBRUARI
6.2 Styrelsemöte kl 18.00

MARS
27.2 Styrelsemöte kl 18.00 
4.3 Årsmöte kl 13.00

APRIL
3.4 Styrelsemöte kl 18.00

MAJ
1.5 Flagghissning kl 12.00 
6.5 Porthamnen öppnas 
8.5 Styrelsemöte kl 18.00 
Jolleskolan börjar 8.5.2017 klockan 17:00 och forsätter därefter varje måndag 
tom. 19.6.2017 
15.5 Besiktning 
22.5 Besiktning 
29.5 Besiktning

JUNI 
5.6 Styrelsemöte kl 18.00 
5.6 Besiktning 
12.6 Besiktning 
12. 6 Klubbmästerskap på Kyrkfjärden kl 18.00 
17.6 Porthamnsdagen 
19.6 Besiktning 
24.6 Högland Race  
23-24.6 Midsommarfirande i Porthamnen 
26.6 Besiktning

AUGUSTI
Juniorläger i Porthamnen 10-13.8 
26.8 Forneldarnas natt i Porthamnen

SEPTEMBER
4.9 Styrelsemöte kl 18.00

OKTOBER
October Race är i år 30.9 och 1.10.2017 
2.10 Styrelsemöte kl 18.00 
14.10 Porthamnen stängs (väderförbehåll) 
21.10 Flagghalning och valmöte kl 13.00 - Insamling av nödraketer 
31.10 Sista lyftdag med trucken

NOVEMBER
6.11 Styrelsemöte kl 18.00

Medlemsärenden
Medlemsregister, 
Adressändringar, 
Inskrivning, Utskrivning, 
Medlemskategorier, 
Meddelanden till 
Styrelsen

Sekreterare Esa Lapela 0400534815 sekreterare@gk.fi

Båtärenden
GK-båtregister, 
Vinterförvaring, 
Bryggplatser, Segelboxar

Hamnkapten Eric Chanfreau 0503790039 hamn@gk.fi

Sjösättning och 
Upptagning Truckförare Bengt Ekholm 0400871433

Båtbesiktning, 
Besiktningsregistrering Besiktningschef Jyrki Koivisto 0405286509 besiktning@gk.fi

Materialförsäljning och 
Nycklar

Försäljning Kerstin 
Holm-Barman 0405130713 artiklar@gk.fi

Fakturering
Fakturering: Beredning, 
Utskick, Indrivning och 
Uppföljning

Faktureringschef Mark Lassfolk register@gk.fi

Obs. endast skriftligt 
behandling
Tävlingsverksamhet

Kappsegling Tävlingsordförande
Chrisse 
Lindquist-
Karppelin

044052956 tavling@gk.fi

Juniorverksamhet
Seglarskola, Tävlingar 
och Läger Juniorordförande Kim Westman 0405550107 junior@gk.fi

Porthamnen

Porthamnschef Kimmo 
Tamminen 0407398332 porthamnen@

gk.fi
Fastigheter

Fastighetsunderhåll i 
Skräbböle och på Slipen Fastighetskommittén Tuula Stolpe 0456788300 fastighet@gk.fi

Styrelseärenden
GK-framtidsvision, 
Samarbete med 
organisationer och 
myndigheter

Kommodor Gunnar Laurén 0405550108 kommodor@gk.fi

VEM GÖR VAD INOM GK?
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Sms register

Vicekommodor Erik 
Nordenswan 0400617749 vicekommodor@

gk.fi
Ekonomi och redovis-
ning
Budget, utbetalningar, 
bokföring, rapporter och 
bokslut

Roy Aller  Kassör 0400476746 kassor@gk.fi

Obs. Ärenden som berör 
inkomstfakturering skall 
riktas till Mark Lassfolk, 
register@gk.fi
Info
GK:s webbsida, 
Årsboken, GK-Info, 
Annonser

Info Ordförande Lena Malmio info@gk.fi

GK Organisation: 
Funktionärer
Styrelsen

Gunnar Laurén Kommodor 0405550108 kommodor@gk.fi

Erik Nordenswan Vicekommodor 0400617749 vicekommodor@
gk.fi

Esa Lapela Sekreterare 0400534815 sekreterare@gk.fi

Tuula Stolpe Fastighetskom-
mittén 0456788300 fastighet@gk.fi

Roy Aller Kassör 0400 47 67 46 kassor@gk.fi

Eric Chanfreau Hamnkommit-
tén 050 37 90 039 hamn@gk.fi

Chrisse Lindquist-
Karppelin

Tävlingskom-
mittén 0440525956 tavling@gk.fi

Kim Westman Juniorkommit-
tén 0405550107 junior@gk.fi

Kimmo Tamminen Porthamns-
kommittén 044 906 46 59 porthamnen@

gk.fi
Lena Malmio Infokommittén 0405932687 info@gk.fi

Besiktning 

Jyrki Koivisto Besiktnings-
chef 040 528 65 09 besiktning@gk.fi

Stig-Erik Bruun 050 652 31
Niklas Eriksson 050 443 75 44
Markus Flinkman 0400 66 19 88
Björn Friberg 040 500 70 24

Henrik Halonen 0400 53 09 38
Markku Pohjavirta 0400 53 34 82
Gunnar Laurén 040 555 01 08
Matti Pasila 0400 45 67 74
Juha Åberg 0406619677
Ilkka Helander 0503243507

Fastighetskommittén
Tuula Stolpe Ordförande 0456788300
Ensio Pesonen Chefsplanerare 044-5788300 fastighet@gk.fi
Sami Penttilä expert/rådgivare
Måns Henriksson expert/rådgivare
Marcus Dahlström expert/rådgivare 0505573309

Greenteam
Tuula Stolpe
Berth Sundström
Ralf Eriksson
Hasse Rosenback
Otto Knutar
Mats Ekman

Hamnkommittén

Eric Chanfreau

Hamnkapten, 
Vinterförvaring, 
Bryggplat-
ser, Båtregister

0503790039 hamn@gk.fi

Mikael Furu Vicehamnkap-
ten 0405516724

Bengt Ekholm Sjösättning, 
uppläggning 0400871433

Ensio Pesonen Fastigheter& 
Sophantering 0445788300

Matti Karppelin Servicebryggan 0440960256
Mikael Furu Miljöansvarig 0405516724
Marcus Dahlström Elansvarig

Infokommittén
Lena Malmio 0405932687 info@gk.fi
Helena Hartman
Erik Nordenswan
Svante Olofsson
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Juniorkommittén

Kim Westman

Ordförande, 
Seglarskola, 
Tävlingar och 
Läger

0405550107 junior@gk.fi

Emil Granberg Viceordförande
Isabella Laurén
Mathias Mattsson
Jockum Lundsten
Oskar Lundsten
Didrik Lundsten
Filip Lundsten
Arthur  Feiring

Porthamnskommittén

Kimmo Tamminen Ordförande, 
Porthamnschef 0407398332 porthamnen@

gk.fi
Tor Laurén Viceordförande
Dollan Juslin
Jan Sjöblom
Mikael Ramstedt
Heikki Sukkinen
Kari Kerke
Jonas Baarman
Pontus Jansén

Tävlingskommittén
Chrisse Lind-
quist-Karppelin Ordförande 0440525956 tavling@gk.fi

Mark Lassfolk Viceordförande

Erik Nordenswan October race, 
Vicekommodor 0400617749 vicekommodor@

gk.fi

Berndt Lönnberg October race, 
Banchef 0405823677

Jacob Fellman Mätman, 
Regler 0405087117

Lars Gestarnius
Övriga funktionärer

Helena Bruun urklippsbok 02 4583497
Kerstin Holm-
Baarman

GK artiklar och 
GK-Nycklar 0405130713 artiklar@gk.fi

Mark Lassfolk Fakturering 
och Räkningar

Obs. endast 
skriftligt be-
handling

register@gk.fi

Från vänster: Kimmo Tamminen, Esa Lapela, Kim Westman, Lena Malmio, Tuula Stolpe

Mittraden: Chrisse Lindquist-Karppelin, Eric Chanfreau

Framraden från vänster: Erik Nordenswan, Gunnar Laurén, Roy Aller
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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 servi-
cenivån bibehålls.

Alla medlemmar som nyttjar GK:s service skall bidra i föreningsverksamheten. 
Det obligatoriska talkodeltagandet berör, förutom alla medlemmar med båt 
registrerad i GK, även de medlemmar som varken har bryggplats eller vinter-
förvaringsplats. Boendeavstånd till Pargas eller hänvisning till tidigare 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 gästhamnar och marinor.

Kallelse till talko sker per sms eller email, med c:a en veckas varsel. Som talkoin-
sats räknas all funktionärsverksamhet, allt deltagande i GK:s talkodagar/kvällar i 
Skräbböle/Slipen/Porthamnen eller på något annat sätt av styrelsen 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 god-
kännande. Större medlemsprojekt, med väsentliga kostnader, bör presenteras 
skriftligt för styrelsen.

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

tenen.
• 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 arbetsbördan 
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 töm-
mas i spilloljetanken.

• Tomma oljefilter sätts i den röda uppsamlingsbehållaren.

• Tomma plastkanistrar, luftfilter, oljiga trasor, IHOPVIKTA presenningar, 
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 produkter. 
Bevakningen av  GK:s områden är baserad på medlemmarnas säkerhetstän-
kande, att aktivt besöka och hålla den egna båten och andras båtar samt 
byggnader och bryggor, under uppsikt, se till att portarna är låsta samt rappor-
tera om eventuella olägenheter. Säkerheten i hamnarna har förbättrats med 
räddningsstegar och livbojar.
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AVGIFTER INOM GK

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND OCH GK, MEDLEMSREGISTER OCH 
FAKTURERING
Segling och Båtsport i Finland (SBF) är en takorganisation för båtföreningar 
där även GK är medlem. SBF har c:a 330 medlemsföreningar och c:a 45 klass-
förbund som tillsammans har ungefär 60 000 medlemmar. Föreningarna är 
aktiva med att ordna barn- och ungdomsverksamhet, tävlingar, utbildning och 
klubbverksamhet för att befrämja den lokala båtsporten. SBF:s distriktsansvariga 
stöder föreningarnas samarbete i intressebevakningsfrågor.

GK:s medlemsregister är skapat av SBF. Genom att logga in på https://suuli.spv.
fi  kan GK- medlemmar kontrollera och upprätthålla sina kontaktuppgifter, se 
sina båtars uppgifter och besiktningsstatus. Om du märker fel i dina uppgifter, 
ber vi dig kontakta din egen förening.

BETALNING AV RÄKNINGAR
Medlemsregistret sköter också om fakturering och uppföljning av inbetalning-
arna till GK.

Med en hälsning från GK:s faktureringspersonal, uppmanas medlemmarna att 
ge akt på följande vid betalning av räkningar:

1) Konto och referensnummer. Räkningarna MÅSTE betalas till det KONTO 
och REFERENSNUMMER som står på räkningen. Om så inte görs noteras 
inbetalningen inte av den elektroniska avstämningen, vilket resulterar i en 
(obefogad) påminnelsefaktura. 

2) Klumpa inte ihop betalningar. Varje räkning bör betalas skillt med sitt eget 
referensnummer. Räkningar som ”klumpats ihop” till en enda betalning, no-
teras inte av den elektroniska avstämningen i reskontran.

Tänk på vilket resursslöseri du förorsakar då felaktiga inbetalningar gjorts till 
fel kontonummer eller med fel referensnummer.

3) 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 skickats. 
Det ger tid för betalning och anmärkningar, innan systemet skickar ut betal-
ningspåminnelser.

Netposti är Grön. Inget pappersavfall. Netposti är billig. Kostnaden för Netposti  
är 1/3 av kostnaden för pappersräkningar. GK skickar årligen flera tusen faktu-
ror så inbesparingspotentialen är betydande. Varje inbesparad euro minskar 
trycket på GK:s medlemsavgifter. 

STYRELSEN INFORMERAR: 

GKs Årsmöte har godkänt en förenklad struktur för båtavgifterna: 

GKs båtregisteravgift: 20€/år

Bryggavgift: Båtens bredd x 80€

Sommar eller Vinterförvaring: Båtens Längd x Bredd* 6€

Skjulårsavgift (Augusti-Augusti): Skjulytan x 8€, Båtlyft 50€.

KORPO MARIN SERVICE
- Vinterförvaring av båtar c. 50 platser under tak i nya 
förvaringsutrymmen
- Märkesservice för de flesta motor märkena
- Samarbete med alla försäkringsbolag
- Vi utför reparationer/glasfiber arbeten av alla slag på 
båtarna
- Vi besiktigar även våra kunders båtar vid behov

Följ gärna oss på Facebook!

 0400 844 426
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BESIKTNING I GK
Alla båtar i GK:s avgiftsbelagda båtregister skall vara besiktade, varje år. Obe-
siktad båt stryks ur registret och förlorar rätten att föra GK:s flagg. Då båten 
stryks ur GK:s register förlorar den rätten att få Bryggplats, Vinterförvaring och 
Trucklyft. Vidare kan en obesiktade båt förorsaka ekonomiska ersättningskrav 
som inte täcks av försäkring.
Besiktningen gäller också för båtar som inte sjösatts. Båtägaren kan komma 
överens med besiktningsmannen om lindring av kraven på icke sjösatt båt. 
Besiktningen på land kan lämpligen utföras som skrovbesiktning, ”Common 
sense” får användas, men en giltig båtförsäkring som täcker tredje parts skador 
och en besiktad eldsläckare är absoluta minimikrav. Enda undantaget från 
besiktningskravet utgörs av GK registrerade Jollar och Roddbåtar. De behöver 
inte besiktigas.
Grundbesiktningen 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 klubben 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 skrov-
besiktningen granskas, från utsidan, båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring 
och skrovgenomföringarna. Från insidan granskas motsvarande punkter samt 
motorn.
En båt kan också besiktigas av en besiktningsman från en annan klubb. I sådana 
fall är båtägaren skyldig att ombesörja att besiktningsprotokollen vidarebeford-
ras till den egna klubbens besiktningsregister.
Besiktningen skall utföras varje år i början av seglationssäsongen, dock senast 
den 30 juni. Den kan undantagsvis ske senare om godtagbara skäl föreligger 
(t.ex. köp, nybygge, sjukdom). Vid besiktningen skall båten vara sjösatt och be-
siktningsutrustningen tillgänglig. Klubbens styrelse kan bevilja besiktningen 
en förlängd giltighetstid för längre utrikesfärder, 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. Besiktningen är av-
giftsfri, 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. Härvid uppbärs en extra avgift för resan 
som betalas kontant (€ 20 + € 0,40/km) vid besiktningen. Medlemmar som 
har svårt att förstå den här avgiften kommer att märka att det blir besvärligt 
att få båten besiktad i framtiden.
En separat förteckning över ”besiktningsmän i tjänst” per kväll, finns på an-
slagstavlan i hamnen. Hamnen är indelad i tre områden: pontonbryggan, 
skjulbryggan och piren. Lediga besiktningsmän hittas vid mastkranen – iklädda 
färggranna västar. Anmälning sker vid mastkranen fr.o.m. 18.00 och båtarna 
besiktigas i den ordning anmälningarna kommit in.

BRYGGPLATSER OCH VINTERFÖRVARING
GK:s hamnverksamhet omfattar både bryggplatser och vinterförvaring av med-
lemmarnas 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 hamnanläggningar: 
Längd 12m (40 fot), Bredd 3,8 m, Tyngd 8 ton. Bryggorna, bojarna, mastkranen, 
vinterförvaringen, truckens lyft- och transportkapacitet är dimensionerade enligt 
GK-MAX, under normala förhållanden.

Det obligatoriska talkodeltagandet berör alla medlemmar med båt registrerad 
i GK. Talkoinsatserna bokförs av talkoledarna och inverkar på möjligheterna att 
få eller behålla bryggplats/skjulplats/vinterförvaringsplats.

Bryggplatser
Alla nya bryggplatser bör ansökas skriftligen. Blanketten för båtregisteranmälan 
kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi. Ansökningarna för bryggplatser 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 gästhamnar 
och marinor. Förtöjningsplatser får inte, utan hamnkaptenens medgivande, 
överlåtas på annan person, varken för längre eller kortare tid. Hamnkaptenen 
kan bevilja tillfälliga förtöjningsplatser, för kortvarig vistelse, för 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.

2) Se till att inga utstickande föremål (Bom, Ankare, Flaggstång, Jolle etc.) 
hindrar grannbåten att lägga till.
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3) Visa hänsyn till din båtgranne genom att lägga ut tillräckligt stora och till-
räckligt 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 sättet 
att skydda din båt från skador, då din båtgranne landar i byig sidovind, är 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 miljöskäl, 
slutar använda de mjuka smetiga bottenfärgerna. Ett obestridligt faktum 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, då båten 
ligger i vattnet. Vid upptagningen på hösten lossar en stor del av färgen då båt-
bottnen tvättas. Det medför en ytterligare miljöbelastning, då gifterna i färgen 
först hamnar på marken, för att sedan sköljas av regn och snösmältning ut i 
havet. På sikt kommer miljökraven på bottenfärger att öka och då kommer de 
mjuka färgerna att förbjudas. T.ex. Helsingfors Segelklubb (HSK) har infört förbud 
mot mjuka färger från och med 2017. HSK har en bra artikel om motiveringen till 
förbudet mot mjuka bottenfärger: http://www.hoski.fi/toimikunnat/satama/po-
hjamaali-illan-satoa . Flera GK-medlemmar har redan bytt eller kommer att byta 
till mera lättskötta hårda bottenfärger under den kommande säsongen. Det är 
i detta sammanhang skäl att påminna båtägarna att rengöring av båtskrovet 
med sodablästring på GK:s område är förbjudet. Andra rengöringssätt är tillåtna, 
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.

Vinterförvaring
Vinterförvaring av medlemmarnas GK-registrerade båtar sker dels i anslutning 
till Skräbbölehamnen och 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.

Vinterförvaring och märkning av egendom
Alla nya vinterförvaringsplatser bör ansökas skriftligen. Blanketten för båtregis-
teranmälan kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi. Ansökningarna bör vara 
hos hamnkaptenen senast 30.9.

Jollar och Roddbåtar som förvaras på GK:s område skall vara GK-registrerade 
och utrustade med GK:s gula lapp, tydligt märkta med Ägarens Namn och 
Telefonnummer. Omärkta Jollar och Roddbåtar samlas upp och förs till avstjälp-
ningsplatsen. GK-registrerade Jollar och Roddbåtar behöver inte besiktigas. 
GK-registrerade Jollar och Roddbåtar betalar endast GK:s årliga registeravgift.

Alla vinterförvaringsvaggor och trailers bör ovillkorligen vara märkta med GK:s 
gula lapp som tydligt anger båtens namn och typ, samt ägarens namn och 
telefonnummer.  Den gula lappen skall placeras vid den ända av vaggan som 
ligger under båtens för så att vaggan kan placeras rätt inför lyftet med trucken. 
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 fö-
remål, allt från båtar, jollar, båtdelar, båtvaggor och redskap, samlas upp och 
förs till avstjälpningsplatsen.

Båtvaggorna bör vara i sådant skick att de kan dras med trucken. Vinterförva-
ringen på GK:s område kräver att båtvaggorna är så starkt konstruerade 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 läm-
pade 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 avlägsnas från hamnområdet.

Vinterförvaringsplatsen bör städas FÖRE sjösättningen. Båtägaren kan förvägras 
sjösättning om platsen inte är städad. Trävirke, och annat täckningsmaterial 
som skall uppbevaras, knippas och fästes vid båtvaggan, vilken skall vara märkt 
med GK:s gula lapp. Privata ”båtskjul” bör nedmonteras för sommaren. Omärkta 
vaggor och andra omärkta föremål avlägsnas från området under städtalkon. 
Det här gäller i synnerhet skjulplatser, som tenderar att bli uppbevaringsplats för 
bråte, som kan utgöra brandfara.  Allt omärkt löst ”bråte” och övergivna båtvag-
gor lastas på lösflak vid städtalkon för vidarebefordran 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 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.
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Båtar som inte sjösatts före 30.7 betraktas som sommarförvarade. GK uppbär en 
avgift för sommarförvaring, vilken är lika stor som vinterförvaringen. Dessa båtar 
kan flyttas under sensommaren, för att bereda plats för höstens upptagning. 
Det är därför ingen självklarhet att någon båt kan behålla samma plats varje år.

Masthantering
Endast avmastade båtar får vinterförvaras på GK. Det är förbjudet att vinter-
förvara båtar med masten stående på GK. 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 vin-
terstormar och dragit med sig andra båtar i fallet. Av- och påmastning sker med 
hjälp av mastkranen. Trucken är avsedd endast för lyft och transport 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 
timmar, 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. Mastkranen är ingen lek-
plats 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 äga-
rens namn. Bommarna får inte uppbevaras i mastskjulet! Spridarna bör 
avlägsnas från master 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 nerdam-
ningen av båtarna.

• Genomfart framför båtskjulen är förbjudet!

• Undvik att köra över vattenslangar och elkablar. Använd plankskydd på 
vattenslangen och elkabeln.

• Parkering på området sker på egen risk. Lämpliga parkeringsområden i 
Skräbbölehamnen är vågbrytaren, mellan båtskjulen samt utanför stäng-
slet. Beakta att din bil inte hindrar verksamheten under sjösättnings- och 
upptagningstiderna. Felparkerad bil blir flyttad med trucken.

Vy från Skräbböle hamnen september 2016
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MILJÖ OCH SÄKERHET I GK 

Miljöansvarig: Mikael Furu

Säkerhetsansvarig: Mikael Ramstedt
Båda har helhetsansvar för både Skräbbölehamnen, Slipsidan och Porthamnen 
och rapporterar direkt till kommodoren.

Budget:
• Långsiktig i respektive kommittéers budgeter (Fastighet, Hamn & Port-

hamn) 
• Kortsiktig i Styrelsens allmänna

Miljöpolicy för GK
Micke Furu börjar arbeta med en miljöpolicy för GK och planerna är att första 
versionen presenteras för styrelsen i oktober och för medlemmarna vid valmö-
tet 21 oktober. 

Miljön i GK
 ● Micke deltog i ett seminarium “Myrkytöntä veneilyä – katso veneen pohji-

in ordnat av HSR under båtmässan i Helsingfors.
 ○ Finland ligger på efterkälken jämfört med de övriga nordiska länder-

na och Tyskland då det gäller miljön i båtklubbar 
 ○ Inga direkta krav av myndigheterna, trots att vi i princip gör miljöbrott 

i hamnen. Några exempel:
• Grävning inte tillåten i jord som förorenats vid bottentvätt
• Damm vid körning ej tillåten – biltrafik bör således begränsas 

och även bör föräldrar tänka på att inte ha småbarn och leka på 
detta område.

Skräbbölehamnen & slipen 
 ● Avfallshantering 

 ○ Fungerar idag, men t.ex. metall (t.ex. målfärgsburkar) bör föras till in-
samlingspunkten på andra sidan Skräbbölevägen

 ● Bottenfärg 
 ○ Hårda färger i steg 1 – flera båtklubbar i Helsingforsregionen har redan 

gått in för detta
 ○ Helt giftfria bottenfärger + bottentvätt i steg 2 

 ● Bottentvätt vid lyft 
 ○ Infiltreringsbädd bör planeras

 ● Bottentvätt i sjön 
 ○ Endast om ej mjuk färg används, dvs om man tvättar botten som är 

målade med mjuk bottenfärg ökar man miljöbelastningen!

Porthamnen 
 ● Avfallshantering 

 ○ Alla tar med sitt eget avfall – alltså ingen lämnar något skräp efter sig 
i Porthamnen!

 ● Bastuns gråvatten 
 ○ Installerat enligt gällande normer 

 ● Toaletterna 
 ○ Torrdass OK

Säkerheten i GK
Tillsammans med Micke Ramstedt har vi listat följande punkter:

Skräbbölehamnen & slipen
 ● Staketen kring mastskjulet och mot industrin bör åtgärdas
 ● Portarna bör förnyas. Två skjutportar får vi av Nordkalk och målet är att vi 

skall installera automatik (med kod)
 ● Mastkranens fundament bör granskas före masthanteringen i vår och på 

sikt även en säkerhetsskena för sele. 
 ● Bryggorna är i skick och utrustade med stegar & livboj.  
 ● Belysning med LED lampor och sensorer bör skaffas
 ● Skjulens tak (Skräbböle sidan främst) och dörrarnas upphängning på 

Slipsidan
 ● Adressen bör finnas på synlig skylt 
 ● Räddningshelikopter – behöver vi göra en landningsplats?

Porthamnen 
 ● Bryggorna är i skick och utrustade med stegar & livboj. 
 ● Utmärkning av grund vid hamnarna i skick.
 ● Bojarnas kedjor kollades ifjol och ungefär hälften byttes ut.
 ● Hjärtstartare (Deffa) kommer att skaffas före säsongsstarten i maj.
 ● Bår för transport av nödställd
 ● Belysning med LED lampor och sensorer.
 ● Adressen bör finnas på synlig skylt. 
 ● Räddningshelikopter – behöver vi göra en landningsplats?

  Gunnar Laurén, kommodor
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Det lutande mastskjulet vid flagghissningen 2016. Ensio Pesonen som är aktiv med 
byggprojektet utnämndes till Gullkrona Kryssarklubbs Överbryggmästare av kom-
modoren.

FASTIGHETSKOMMITTÉN 2017
Markbytet med Nordkalk ägde rum i somras och därmed kan nybygget av 
mastskjulet verkställas. Då byggnadsplatsen är markerad som parkeringsplats 
i situationsplanen, ansöktes om ett undantagslov och det beviljades 31.1.2017. 
I skrivande stund väntas beviljandet av byggnadslovet. Efter att hela byråkrati-
rundan är avklarad, kan arbetet påbörjas på våren. Det nya mastskjulet byggs 
i riktning med Skräbbölevägen, intill servicehuset. Huvudentreprenören är 
Pargas Snickeri Ab. Djungeln bakom servicehuset gallras och pilarna vid övre 
infarten till Skräbbölehamnen fälls. Gamla mastskjulet rivs och stängslet längs 
Skräbbölevägen får ny form. 

Mastserviceområdet blir på ungefär samma ställe som förut. Arbetsställning-
arna för master förnyas och diverse privata ställningar och bockar avlägsnas 
från området. I fortsättningen används endast klubbens arbetsställningar, vilka 
förvaras på mastserviceområdet. Två nya mastvagnar införskaffas. I planerna för 
2018 finns asfaltbeläggning för masthanteringsområdet medtaget.  

Parkeringen på området kommer att ändras och dirigeras med trafikmärken. 
Snedparkeringar placeras utanför stängslet, mot Skräbbölevägen, samt bredvid 
porten mot båtskjulen. Parkeringsbehovet varierar mycket under den aktiva 
säsongen så det är bra att komma ihåg, att det även finns lämpliga parkerings-
platser vid vågbrytaren och mellan båtskjulen. För allas trivsel skall man alltid 
beakta att den egna bilen inte hindrar hamnverksamheten.

HAMNVERKSAMHETEN – ÅRET SOM GICK
Under året utfördes planerade större arbeten och anskaffningar:  
De utslitna brygglocken utanför Skräbbölehamnens skjul förnyades. De 
bryggfundament som var i dåligt skick ersattes med stålkonsoler. En sjösätt-
ningsramp för jollar vid ändan av septikbryggan och en jolleramp i Skräbbö-
lehamnen, togs i bruk under säsongen. I Skräbbölehamnen byttes 6 bojar 
och några stolpar ut. 20 st bojar av typen ”stolpboj” anskaffades, men leve-
ransen försenades, så installationen av bojarna uppsköts till följande säsong. 
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. Plaströrssliparna, som anskaffats för GKs motorbåtar (2 Bustrar, 
Rönnqvisten och den nya RIBen), togs i bruk. Båtar som är uppdragna på 
sliparna hålls renare, vilket ger mindre årligt underhållsarbete. Vattenledning-
arna i Serviceskjulen, både i Skräbbölehamnen och på Slipen, försågs med 
tryckreduceringsventiler och vattenkranar för utomhusbruk. 

Under året togs det nya, av SBF utvecklade, medlems- och båtregistret samt 
dess faktureringsfunktioner, i bruk. Arbetet med inkörningen, och den fortgå-
ende uppdateringen, av registret är omfattande och kräver anpassning av GK:s 
faktureringsrutiner, samt en enklare avgiftsstruktur.    

Det sedvanliga städtalkot utfördes den 7.6 av 40-50 medlemmar i Skräbbö-
lehamnen och på Slipen. Själva städjobbet brukar ta 1-1,5 timme, följt av ett 
uppskattat korvgrillningskalas på slipen.

GK har ett 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.

De planerade åtgärderna för det sviktande mastskjulet och trasiga stäng-
sel sköts upp i vän-
tan på markbytet 
med Nordkalk och 
stadens byggnads-
tillstånd. Det gam-
la mastskjulet fick 
”utomhushyllor” för 
de master som inte 
rymdes in i mastskju-
let. I Slipskjulet har 
lagringsutrymmena 
för GK:s båtar städats 
och omdisponerats, 
så att större delen av 
båtarna ryms under 
samma tak.

De gamla brygglocken framför skjulen förnyades under 2016
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PORTHAMNEN 
Inga större projekt genomfördes under 2016 i Porthamnen. Dock flera små pro-
jekt, för att öka på trivseln och säkerheten. En del av utemöblerna fick ny färg, 
en ny grill och en ny vedkamin till Paviljongen anskaffades. Under försommaren 
gicks alla bojar, bojkättingar samt bojtyngder igenom och för att trygga säker 
användning av bojarna, utbyttes ca hälften av bojkättingarna. Kanske det var 
den fina sommaren 2016, som gjorde att seglatserna detta år riktade sig lite 
längre bort och antalet övernattningar i Porthamnen minskade betydligt, från 
551 övernattningar till endast 419 år 2016.

Inga stora projekt är inplanerade för inkommande sommar. Små arbeten 
skall dock utföras, bland annat att göra en konditionsgranskning på Paviljong-
taket, ved till bastun måste anskaffas och eventuellt också ett par nya bojar. 
Hamnvärdsverksamheten fortsätter, där alla kommittémedlemmar agerar som 
hamnvärdar under sommaren.

Situationsbild av det nya mastskjulets placering

Planbild av hur det nya mastskjulet skall se ut
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Midsommarstången restes i Porthamnen 2016

Traditionsenliga Porthamnsdagen arrangeras även detta år, veckoslutet före 
midsommar. Nya och gamla medlemmar välkomnas till en sommarträff. 

Porthamnskommittén består av många flitiga och aktiva personer, som vill att 
Porthamnen hålls i skick. Markku Kivivirta har tagit beslutet att stiga av från 
Porthamnskommittéen och vi får tacka honom för den fina insats som han 
gjort för Porthamnen under många år. Han har bland annat fungerat som In-
tendent i Porthamnen i flera år. Annars är det inga förändringar i kommittén, 
alla andra medlemmar fortsätter. Medlemmarna i Porthamns kommittén är 
Jonas Baarman, Pontus Jansén, Dollan Juslin, Kari Kerke, Tor Laurén, Mikael 
Ramstedt, Jan Sjöblom, Heikki Sukkinen samt Kimmo Tamminen, som fung-
erar som ordförande. 

Porthamns kommittén önskar alla en fin och solig sommar med fina seglatser. 
Vi hoppas att se så många som möjligt av er i Porthamnen denna sommar.

Festflaggning till midsommar i Porthamnen 2016

              02 45 85 994
Medlem av Finlands Tandläkarförbund

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen

TANDLÄKARE HAMMASLÄÄKÄRI

HENRI RASK
Gamla Bläsnäsvägen 3
Vanha Bläsnäsintie 3

Pargas 21600 Parainen
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Jollerace på fjärden utanför Porthamnen

Juniorerna tränade jollekrängning i Folkhälsans bassängVimmel på bryggan under seglingsläger i Porthamnen

ATT SEGLA ÄR ROLIGT!
GK:s juniorkommitté sköter om seglingar för barn i klubben. Verksamheten går 
ut på en seglarskola, som har en vår- och hösttermin, samt ett seglingsläger, 
som arrangeras veckoslutet före skolorna börjar i augusti.

I seglarskolan deltar tjejer och killar i åldrar mellan 8-14 år. Man använder jollar 
av olika klasser beroende på barnens storlek och erfarenhet. Målet med un-
dervisningen är att barnen skall lära sig att segla, bli vana på havet och kunna 
sjömanskap i allmänhet. Klubben har ändamålsenliga jollar och följebåtar till 
förfogande men det går utmärkt att hämta en egen jolle till förvar och bruk 
i Skräbbölehamnen om sådan finns. Egen flytväst (utan krage), lämpliga seg-
lingskläder, solglasögon och vattenflaska är den utrustningen som varje seglare 
bör ha med sig på övningarna. Seglarskolan övar på måndagar klockan 17:00- 
19:00 med start för säsongen 8.5.2017. Följande måndagar fortsätter program-
met så att seglarna är indelade i två olika grupper som baserar sig på deras 
erfarenhet i segling och vårterminen avslutas midsommarveckans måndag 
19.5.2017. Måndagen 12.6 arrangerar klubbens tävlingskommitté i samarbete 
med seglingsskolan klubbmästerskapen på Kyrkfjärden. I tävlingen är inte vin-
nande det viktigaste, var och en som kommer i mål belönas med ett pris för 
sin prestation. Efter sommarlovet fortsätter seglingsskolan med hösterminen 
måndagen efter att skolarna har börjat och pågår till slutet av september och 
avslutas med en avslutningsfest. 

Seglingslägret i Porthamnen har blivit en tradition som lockar många barn 
årligen. I år är datumen för lägret 11. - 13.8.2017 och det är alltså ett kul sätt att 
avsluta sommarlovet, eftersom skolorna börjar följande vecka. Segling med opti-
mistjollar, Zoom8, e-jollar och 606:or står på programmet förutom lekar och en 
massa skoj. Föräldrar välkomnas vart att delta i arrangemangen i Porthamnen. 
Kockar, bastuvärmare och hjälpskolare behövs alltid! Programmet börjar på 
fredag morgonen så det lönar sig att komma på plats redan torsdagen 10.8. Det 
går även bra att komma till lägret på fredagen om tex. föräldrarnas arbete krä-
ver det. Övernattningen sker på 
golvet i seglapaviljongen så ett 
liggunderlag och sovsäck bör 
alla ha med sig. Till Portham-
nen kan man komma med bil 
eller båt och det finns möjlig-
het till gemensam transport 
från Skräbbölehamnen med 
start på torsdag eftermiddag. 
Noggrannare information om 
lägret sätter vi upp på GK:s 
hem- och facebook-sidor un-
der våren.
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Tävlingsnämnden har också assisterat vid juniortträningarna och Rönnqvisten 
har använts som följebåt.

Erik Nordenswan har fortsättningsvis utvecklat program för datorassisterad 
banplanering och visualisering av segling, på basen av gps-tracking.

Rönnqvisten har Berndt Lönnberg skött om.

Över 20 båtar deltog i October Race detta år

October race

TÄVLINGSKOMMITTÉN 2016
Tävlingsnämnden bestod av Christina Lindquist-Karppelin (ordförande), Sami 
Penttilä, Mark Lassfolk (vice ordförande), Berndt Lönnberg, Jacob Fellman, Erik 
Nordenswan, Lars Gestranius  och Kurt Taxell.

Vi har hållit 7 möten under 2016, första i januari och sista i oktober.

April
“Segel och fall” var rubriken för en temakväll i Skräbbölehamnen på våren, 20.4, 
med Kurt Taxell som föreläsare. Kvällen var givande. 

Maj
I slutet av maj arrangerade vi, tillsammans med TPS, Kihti 2 Star.  Målgång var i 
Porthamnen.  Endast en GK-båt var med; s/y  MY med Tor Laurén som kapten. 
16 båtlag deltog och ”Dat wor et” vann LYS-1 och ”Merenna” LYS-2 klassen.

Kurt Taxell sponsrade korv och öl till tävlingsdeltagarna, som Chrisse och Masa 
Karppelin körde till Porten.

Juni

Klubben arrangerade Högland Race på midsommaren i Porthamnen. Pga. 
mycket svag vind förkortades banorna. Lars Gestranius och Chrisse Lind-
quist-Karppelin var med både och arrangerade och tävlade. Matti  Karppelin 
skötte starten och målgången.  Åtta båtlag deltog. ”Sportiga Marie” med Emil 
Taxell som kapten, tog hem segern med ”La Monde Mia” och Lars Gestranius 
vid rodret, mycket tätt i hälarna. Yngsta deltagare var Cecilia Taxell, 6 månader. 
Näst äldst var Victor, också 6 månader, i samma båt.

Augusti

12-13.8.2016 ordnade TPS Airisto Regatta, där Erik Nordenswan var med som 
bl.a tävlingschef för en start på söndagen.

Oktober
October Race arrangerades  1-2.10.2016 från Airisto och 22 båtar deltog.  Stark 
vind på lördag och soligt. Lördagens kvällsprogram, med bastu och middag 
i Airisto Spa, var uppskattat av seglarna, liksom punchen och ärtsoppan, som 
serverades på bryggan direkt efter målgång. GPS-tracking med smarttelefoner 
var på hos fyra båtlag och sände koordinaterna till tävlingens server.  Tävlingen 
och arrangemangen fick positiv feedback av deltagarna. Vi tvingades avbryta 
tävlingen på söndag, pga av en icke befintlig vind. Solen värmde också på 
söndagen.

Två GK-båtar deltog I October Race och framgången var god. La Monde Mia i 
lilla LYS-klassen och Sigfrids båt, i samma klass, kom in som nia. ”Dat Wor Et” 
vann stora LYS-klassen med ”Pyydys” som en god tvåa, hack i häl.
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INFOKOMMITTÉN 2016
Infokommittén har under året 2016 fortsatt att arbeta med webbsidan, GK-ka-
lendern, årsboken och våra sociala medier Flickr och Facebook.

Arbetet med att utveckla och uppdatera vår primära informationskanal, webb-
sidan www.gk.fi, fortsatte och fokus låg på användarvänlighet och säkerhet mot 
dataintrång.

Den populära kalendern utgavs i början av februari. Kalendern innehöll flera av 
medlemmarnas fotografier än tidigare år, tack vare att intresset för att skicka 
in bidrag till GK:s Flickr album ökade under året. 

Facebook-sidan hade en ansenlig mängd besökare och många inlägg om aktu-
ella händelser vilka emellanåt också väckte livlig debatt bland medlemmarna.

Messto-systemet användes för att påminna om talkon och övriga händelser. 

Årsboken 2016 gjordes i samarbete med hela styrelsen och för layouten an-
svarade, andra året i rad, Karl-Gustav Laurén. Årsboken utkom lagom till flagg-
hissningen.

Infokommittén bestod av Helena Hartman, Svante Olofsson, Erik Nordenswan 
och ordförande Lena Malmio.

Även i år önskar vi att medlemmarna aktivt deltar i vårt arbete genom att skicka 
in texter och bilder och annat som kan vara intressant för oss båtmänskor.

GK:s webbsida på adressen gk.fi med aktuella händelser

La Monde Mia var framgångsrik i LYS 2 i lördagens start

  
October Race 1.10.2016 resultat. Söndagens segling avbröts pga. svag vind

Placering Förnamn Efternamn Båt Typ Klubb LYS Tid i mål Seglad tid Korr. Tid
LYS 1 12:00:00

1 Jens Mach Dat Wor Et X-332 ASS 1.24 15:33:20 3:33:20 4:24:32
2 Mikko Hongell Pyydys Melges24 TPS 1.27 15:28:36 3:28:36 4:24:55
3 Hasse Karlsson Iroquois Int 8 mR ASS 1.27 15:28:59 3:28:59 4:25:25
4 Henrik Sandholm Windrose Dehler 34 DD ASS 1.25 15:32:44 3:32:44 4:25:55
5 Aku Bragge S/Y Belle Amie Diva 39 SP 1.26 15:40:16 3:40:16 4:37:32
6 Antti Niiniranta Kaminami Rogers 10 m TPS 1.38 15:23:24 3:23:24 4:40:42
7 Petri Suominen Jolie Dufour 44 perf. RPS 1.39 15:25:38 3:25:38 4:45:50
8 Esa Martin still naughty Still 900 TPS 1.17 16:07:40 4:07:40 4:49:46
9 Jari Koivisto Namaste Dufour 34 KOS 1.24 16:01:41 4:01:41 4:59:41

11 Teppo Järä Belmont Swan 51 TPS 1.35 OCS
11 Anssi Arimaa Exquisite X-40 TPS 1.34 OCS

LYS 2 12:05:00
1 Lars Gestranius La Monde Mia Guy 90s GK 1.13 16:06:18 4:01:18 4:32:40
2 Sakari Rinne Levikarikko H-vene TTPS 1.08 16:19:54 4:14:54 4:35:18
3 Janne Lempiäinen Wesiiri Sunwind 30 SP 1.15 16:06:13 4:01:13 4:37:24
4 Jukka Rantanen Cira Mach I (one off) HUS 1.15 16:09:42 4:04:42 4:41:24
5 Pekka Kataja Merenna Finngul 29e TPS 1.14 16:12:05 4:07:05 4:41:40
6 Johan Berglund Nonna Comfortina32 HUS 1.14 16:15:12 4:10:12 4:45:14
7 Valtteri Skovbjerg Morgan Guyline 95 HR TPS 1.14 16:22:12 4:17:12 4:53:12
8 Seppo Kaskimäki Milou Hai 2000 ASS 1.08 16:39:06 4:34:06 4:56:02
9 Krister Sigfrids Ladybug Omega 30 GK 1.14 16:25:57 4:20:57 4:57:29

10 Vesa Klén Amelei II Finnfire 33 TTPS 1.15 16:39:27 4:34:27 5:15:37

Kihti Two-Star 28.5.2017 resultat. Bana: Airisto - Porthamnen

Start 11:00:00
LYS 1 Förnamn Efternamn Besättning Båt Typ Klubb LYS Tid i mål Korrigerad tid

1 Esa Mach Jura Nurminen dat wor et X-332 ASS 1.24 16:01:18 6:13:37
2 Antti Niiniranta Peter Flinkman Kaminami Rogers 10M TPS 1.38 15:47:35 6:36:52
3 Timo Tommila  Juha Tommila Stella Maria Elan 350 SSP 1.26 16:20:00 6:43:12
4 Bengt-Johan Skrifvars Jouni Alho Xenia X99 ASS 1.25 16:31:47 6:54:44
5 Sami Tainio Samuli Havia Leanna Baltic 37 TPS 1.20 16:54:55 7:05:54
6 Ari Johansson Leena Johansson Ådan ll Maxi 1100 VMT 1.26 16:46:01 7:15:59

Start 11:05:00
LYS 2 Förnamn Efternamn Besättning Båt Typ Klubb LYS Tid i mål Korrigerad tid

1 Pekka Kataja Merenna Finngulf 28e TPS 1.14 16:50:57 6:34:23
2 Juha Kataja Jonas Färm Bice Inferno 29 TPS 1.14 16:52:43 6:36:24
3 Teppo Järä Essi Heikkilä Merith H-vene TPS 1.08 17:28:59 6:54:42
4 Joonas Vasama Suvi Lehto Nefer Nefer FE83 RVS 1.08 17:31:37 6:57:33
5 Janne Lehto Mikko Lehto Miss-X X-95 SV 1.14 17:13:20 6:59:54
6 Juhani Elonheimo Jukka Nummi Marinella Swan 37 TPS 1.16 17:13:55 7:07:57
7 Arto Mattila Erja Mattila Daniela FE-83 SV 1.08 17:49:25 7:16:46
8 Valtteri Skovbjerg Juho Hellman Morgan Guyline 95 HR TPS 1.14 17:32:43 7:22:00
9 Tor Lauren Vesa Laineenkare My First 21.7 GK 1.02 19:41:10 8:46:29
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BÅTKÖP FRÅN SVERIGE
Henrik Halonens erfarenheter från våren 2016 kan kanske vara till nytta för andra 
GK-medlemmar. Man bör dock komma ihåg att det kanske finns helt andra 
sätt att lösa problemen.

Bakgrund
Vi hade under många år segelbåten Taifu (av typ Halcyon 27) men den såldes 
1995 på grund av sommarstugeprojekt, etc.

Trots förmånen att få segla med andras båtar så fanns intresset för en egen båt 
kvar, men det blev småningom klart att denna gång skulle det bli motorbåt.

Val av båt
Min svärson, som är ett verkligt proffs på båtområdet, tipsade om Segmo, som 
finns i två varianter. Segmo 30  och Segmo 31, vilket betyder längden i fot. Seg-
mo 31 är 9,45 m lång och 2,60 m bred och har en totalvikt på ca 2500 kg. Den 
finns med olika motorer men vår har en Volvo Penta D6 350 diesel. Båt och 
motor är från år 2006. Anfadern till Segmons skrov är ett tävlingsbåtskoncept 
från 60-talet som heter Smuggler.  Skrovet har djup V-botten, vilket ger goda 
sjöegenskaper. Många undrar över namnet Segmo. Är det någon liten mysig 
by i Sverige, eller vad är det? Namnet kommer från att varvet i tiden byggde 
både segelbåtar och motorbåtar. 

Båten tillverkades i Sverige ända fram till år 2014 och är mycket välkänd där, 
speciellt i Stockholms skärgård. Vår är nr 80 i serien. I Finland är den nästan 
totalt okänd, men det råkade finnas en i Åbolands skärgård, så vi ordnade med 
provtur ut till Bengtskär för några år sedan. Efter detta följde några år av forsk-
ande på nätet efter artiklar och erfarenheter. Under år 2015 började båtfebern 
bli överhängande och – som alla GK:are vet- så finns det bara ett botemedel 
mot denna sjukdom. Det har nästan konstant funnits några Segmo till salu på 
Blocket och, under våren 2016, gjorde vi sammanlagt 5 resor till Stockholm 
och kollade upp 5 olika båtar, av vilka den sista, i princip, fyllde alla krav och 

vi körde hem med denna 
båt den 10 juni.

Båten klarar en bekväm 
marschfart på över 30 
knop och har bra övernatt-
ningsmöjligheter för två 
personer. Kök finns, men 
är ett riktigt “restaurang-
kök”, vilket ju betyder så 
litet och primitivt att man 
får navigera utgående från 
skärgårdskrogarna. 

Lady Bootlegger

Turun Vapaavarasto tarjoaa Länsi-Suomen 
kattavimman varastointivalikoiman. Jotta 
tuotteesi pysyisivät hyvässä tallessa ja erin-
omaisessa kunnossa, saat käyttöösi eri tar-
peisiin suunnitellut, turvalliset tilat.  

www.turunvapaavarasto.fi
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Frågan om CE märkning 
Nätet är fullt av urbana historier om hur illa det går om inte båten är CE-märkt. 
I likhet med många andra Segmon, så var båten inte CE märkt fast den nog 
hade någon slags intyg, att den fyllde kraven i EC Direktivet 94/25/EC for Re-
creational Craft. Men jag kollade med Trafi (som registrerar båtar i Finland), 
finska tullen och försäkringsbolagen. Ingen instans hade något som helst krav 
på CE-märkning. (Situationen är säkert en annan för helt nya båtar.) Det går att 
CE-märka efteråt i Finland, men det kostar ca 3000 EUR och dessutom bör 
man göra några smärre ändrings-/tilläggsinstallationer (närmast fast installerad 
släckningsanordning i motorrummet) till en kostnad av ca 1000 EUR. Jag tror 
att vi klarar oss utan detta.

Hur kolla upp det tekniska skicket
Som köpare är man i sista hand själv ansvarig för det man köper och man bör 
givetvis göra ett noggrant arbete. Man bör gå igenom det som finns skrivet på 
nätet och dessutom fråga ägare av båttypen, branchorganisationer, etc., för 
att får reda på eventuella typfel. Båten bör ses på land så att man kan kolla 
botten, drev, etc., men också givetvis göra en provkörning. Själv tycker jag att 
man också noga skall gå igenom alla fack under kojer, etc. och gömda ställen, 
för att se om finns mögel, etc.

När jag såg den aktuella båten var den redan sjösatt och jag fick gå igenom den 
och provköra. Den befanns mycket bra, men frågan var hur jag skulle kunna kolla 
det som fanns under vattnet. Det löstes sedan så, att säljarens varv lyfte upp den, 
fotograferade bottnet ur olika vinklar och sände bilderna till mig med e-post.

Tanken var att ytterligare låta en professionell besiktningsman kolla upp den 
ytterligare men det gick inte att genomföra, fast jag var i kontakt med två 
olika. Det var tidsbrist, båten låg vid Dalarö söder om Stockholm så det blev 
helt enkelt för besvärligt. Slutet på våren och början på sommaren är säkert 
en mycket bråd tid för besiktningsmännen. Men genom att studera deras 
hemsidor, diskutera med dem och läsa en bra bok i ämnet, som den ena be-
siktningsmannen har skrivit, lärde man sig mycket. Även erfarenheterna, som 
mångårig besiktningsman i GK, var givetvis till stor nytta.

På det hela taget är båturvalet och -skicket bra i Sverige. Båtarna är bra utrus-
tade med plottrar, radar, värmare, bogpropellrar, etc., men vissa saker, som vi 
är vana vid att är besiktningsutrustning i Finland, saknas. Septiktankens däck-
stömning blev obligatorisk först 2016 och det torde dröja några år innan det 
slår igenom på allvar. Installerad manuell länspump saknas också (man förlitar 
sig på elektrisk pump) samt många av de små detaljerna som livboj med lina, 
kastlina, etc. Så man får vara beredd på att komplettera utrustningen.

En viktig aspekt är ifall man vill köpa en möjligast färdig båt eller om man nöj-
er sig med ett “projekt”, som man småningom får färdigställa. En båttyp som 
tillverkats i tillräckligt lång serie ger en viss säkerhet att lösningarna är vettiga 
och fungerande. 

Juridiska aspekter, köpebrev, etc.
Man bör säkerställa att man köper av rätt ägare, dvs. att den med vilken man 
gör upp affären, är den enda ägaren(na), att båten inte är stulen, belånad, pant-
satt, etc. Man lär inte kunna åberopa att man var “i god tro” eller något sådant.  
Alla dokument som finns till hands bör kollas och man kan googla ägaren på 
nätet. På nätet hittar man goda råd om hur man skall kolla med säljarens bank, 
försäkringsbolag, Sveriges polismyndighet, etc., men det verkar besvärligt att 
göra detta från Finland. Jag hittade en svensk advokatbyrå, som var specialist 
på båtaffärer, och de åtog sig detta för ett rimligt arvode på några hundra EUR.

Vad gäller köpebrevet, så finns det ett bra köpebrev på Blocket. Enligt min 
mening mycket bättre än det som finns på Nettivene, ty Blockets variant har 
automatiskt med en klausul: “Säljaren ansvarar för att båten och utrustningen 
är hans egendom, att de är tillfullo betalda och inte föremål för någon tvångs- 
eller säkerhetsåtgärd. Vidare svarar säljaren för att båten och utrustningen 
vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta kontrakt och därtill 
bifogade handlingar……”

Vi satte ytterligare till en klausul, som jag hittade från en besiktningsmans 
hemsidor:

”I händelse att det vid besiktningen framkommer att båten har sjösäker-
hetsmässiga-, tekniskt allvarliga- eller ur reparationssynpunkt kostsamma fel, 
alternativt har så många sammantagna andra fel och brister att de därmed 
medför fara, eller alternativt innebär omfattande sammanlagda kostnader att 
åtgärda båten till förväntat brukligt skick, skall försäljningspriset omförhandlas. 
Om inte en överenskommelse kan komma till stånd i dessa avseenden, äger 
köparen rätten att häva köpet och få tillbaka hela handpenningen. Är skadorna 
av sådan art att säljaren inte vill åtgärda dessa, äger säljaren rätt att häva köpet 
samt återlämna handpenningen.” 

Säljaren hade en bra båt och var inte så villig till någon större prutning, men 
jag fick in i köpebrevet som  säljarens åtagande, att båten skulle vara fulltankad 
vid överlämnandet. Han var en trevlig kille och såg dessutom till att det fanns 
färskt dricksvatten och bränsle till köket.

Vad gäller försäkringen så är det skäl att göra allt så klart med försäkringsbo-
laget, att man med ett enkelt telefonsamtal kan aktivera försäkringen genast, 
när köpet är slutgiltigt klart. 
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Slutresultatet
Båten döptes, inspirerat av dess historiska ursprung, till Lady Bootlegger. Säsong-
en 2016 sträckte sig från 10 juni till 3 augusti och det blev ca 120 motortimmar, 
vilket av många anses som ganska mycket för en motorbåt. Båt, motor och all 
utrustning fungerade klanderfritt och båten konstaterades motsvara det som 
var meningen.

Vi tycker att projektet lyckades och väntar nu på båtsäsongen 2017.

Betalningsförfarande i praktiken
Betalningen är litet besvärlig vid internationell affär mellan privatpersoner, ty 
betalningen går inte i realtid, som vid betalningar inom Finland, utan det tar 
flera bankdagar i anspråk. Logiken är ju, åtminstone i det fall att de är obekanta 
för varandra, att säljaren får köpesumman och köparen får båten vid ett och 
samma tillfälle. Annars blir osäkerheten för stor för den ena parten.

Jag diskuterade ingående med både vår bank (Aktia, Åbo) och säljarens bank 
(SE banken, Stockholm), fick dem att snacka ihop sig, och på så vis fick vi till en 
procedur, som alla parter kunde godkänna. När vi satt på säljarens veranda på 
Dalarö, söder om Stockholm, så var man beredd på Aktias Åbokontor. Affären 
gjordes slutgiltigt upp och jag ringde banken i Åbo, som betalade och sedan 
sände, som skannat dokument per e-mail, betalningsanvisningen, med säljarens 
address, bank, kontonummer, etc. (Pengarna kom ju in på säljarens konto först 
några dagar senare.) Några minuters väntan i spänning, förrän dokumenten dök 
upp i mobiltelefoner och tabletter. Efter lite praktiska instruktioner av säljaren, 
var det bara att börja färden norrut och österut, och samma kväll ankom vi till 
Skräbbölehamnen.  

Några roliga episoder från resorna
En av inspektionsresorna till Stockholm skedde med flyg och innebar mel-
lanlandning i Baltikum. Vid avfärden från Åbo flygplats märkte sonen, till sin 
förskräckelse, att giltighetstiden för hans pass hade gått ut. Men vi tröstade 
honom: “Inga problem, du får ansöka om asyl i Riga.” Men som tur var frågade 
ingen efter något pass.

På någon av resorna befann vi oss, vid lunchtid, i Gamla Stan och passade 
givetvis på att äta lunch på Den Gyldene Freden (vilket var gott, trevligt och 
helt förmånligt och kan rekommenderas). Skepparens fru konstaterade halvt 
skämtsamt, att hon trodde att vi skulle kolla båtar och inte gå på krog. Men 
sonen kom till undsättning: “Mamma, du skall veta att det där med att söka 
båt är ett hårt jobb!” 

På den sista resan tog vi taxi från Viking terminalen i Stockholm till Dalarö, 
där båten skulle hämtas. Taxichauffören var en trevlig immigrant från Mellan-
östern, men helt klart en riktig landkrabba. Han var intresserad av vårt ärende 
och vi förklarade att vi skulle hämta en båt från Dalarö och köra hem den till 
Finland. Taxiresan slutade nere vid hotellbryggan på Dalarö och där låg båten. 
Taxichauffören blev litet till sig: “Skall ni fara ända till Finland med DEN DÄR?” 
Han hade väl tänkt sig något litet mera åt Viking Grace hållet.
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vinden så länge som möjligt. Som hattifnattar styrde de målmedvetet mot ett 
gemensamt hemligt mål. Dagen led mot sitt slut, vid Porkala fjärd tunnades 
hattifnatt-flottiljen ut, natthamnarna fylldes även om några enstaka seglade 
vidare i natten. Nornan tog sitt sedvanliga blyertsfar över Porkalafjärd söder om 
Bågaskär. I de yttre faren får man vara i fred för Caterpillarnas svall. I den gropiga 
sjön ute på Porkala var plattlänsen jobbig och värdet av en autopilot började 
framstå allt tydligare. Som det var nu fick det bli blixtsnabba exkursioner till  
fördäck när genuan trasslade till sig. Det tar ungefär tio till femton sekunder 
för Nornan att slänga sig på tvären i en läns om rodret lämnas obevakat, men 
i gropig sjö och hård vind, kan det gå ännu snabbare.       

Ett-tiden på natten var det skumt, vinden var fortfarande frisk, men felfrekvensen 
gav sina tydliga signaler: Nu var det dags att söka natthamn. Igen en av ensam-
seglingens fördelar: Natthamn är i all sin enkelhet en skyddad vik där man ligger 
för ankar. Landningens alla omständigheter är rationaliserade till ett minimum. 
Bara att slänga kroken och gå under däck för att vältra sig i Morfei armar.

Följande dag, midsommarafton, lovade väderleksrapporten solsken och till-
tagande vind, från Ost. Raska förberedelser, alla trasor hissades, idag skulle 
Nornan igen få bada i Skärgårdshavet. Vid Tvärminne mötte en ovanlig syn (så 
här i efterskott tänkt, med facit i hand, var det enastående händelse): en svart-
målad segelbåt  kom tuffande för motor i den snåla motvinden. En röd flagga 
med hammare och skära fladdrade i aktern. Gorbor på hemfärd. Nuförtiden 
finns det inga Gorbor och verktygsflaggorna har väl gjorts om till borddukar? 
Så kan det gå. 

KÖLSVINETS GRYMTNING

En kraftig ostvind hade redan blåst i flera dagar. Midsommarhelgens långa 
veckoslut närmade sig med stormsteg. Ännu skulle otaliga saker åtgärdas på 
jobbet och följande veckas försäljningsresa till Europa hade ännu vissa oklara 
detaljer som krävde sitt före avfärden. Som alltid hopade sig en mängd olika 
uppgifter på en till synes oändlig checklista, en del viktigare än andra, vissa 
kopplade till varandra med varierande prioritet. I båthamnen väntade ännu 
en Mattimyöhäinen-besiktning, före avfärden mot Skärgårdshavet kunde på-
börjas. Han fick en Quick-and-Dirty-besiktning, ibland är besiktningsmannens 
samvete tänjbart.

I bakhuvudet cirkulerade tankarna kring Nornan som låg vid bryggan, färdig 
för avfärd. Skulle den gynnsamma vinden hålla i sig? Hade något viktigt blivit 
glömt? Blotta tanken att avbryta en långfärdssegling, för att segla tillbaka efter 
något kvarglömt är omöjlig.  Att segla utan besättning ställer speciella krav på 
planeringen. Felmarginalerna minskar och man måste tänka ut reservplaner 
för det oförutsedda. Det kräver flexibilitet och ödmjukhet inför den ständigt 
växlande omgivningens krav. Att segla med en besättning man trivs med hör 
till de finaste upplevelserna i livet. Man delar framgångar och motgångar till-
sammans, upplever fantastiska stunder, ibland till och med evighetsögonblick, 
som för alltid etsar sig fast i minnet. Stunder som skarpt avtecknar sig mot livets 
gråa vardag.

Men ingen skall komma och påstå att ensamsegling är en sysselsättning för 
folkskygga enstöringar och misantroper. Snarare är det fråga om en kom-
pletterande verksamhet där individens behov av ensamhet och självförverk-
ligande, gör det möjligt att ytterligare njuta av andras sällskap.  Otaliga är de 
båtklubbsmedlemmar som mellan raderna vid besiktningen låter påskina att 
de gärna skulle tillbringa mera tid i båten, om de bara kunde få någon med 
sig. Alternativlösheten föder frustrationer. Ensamseglingens största fröjd är just 
denna frihet att göra som man vill, när och om man vill. I början är vetskapen 
om att ingen hjälper en, om man gör något fel, överväldigande, den Skärper 
Sinnets Stål. Senare med tilltagande erfarenhet, träder mera sublima värden 
fram. När betingelserna är rätta sker en sammansmältning med båten, navi-
gationen, vinden och den förbiseglande skärgården. Tid och rum i vardaglig 
mening förlorar betydelse, bara här och nu gäller. Intensiteten i upplevelsen är 
som en drog, den är definitivt beroendeframkallande.       

Väl ute i Finska Viken (av skepparen kallad “rännan”) rådde en sällsam stäm-
ning. Stressen hade  småningom gett vika för att bytas ut mot tillfredställelsen 
att äntligen vara på väg. Lugnet och stillheten i sinnet växte sakta men säkert. 
Ingenting viktigt var glömt, allt fungerade som det skulle.  Det kändes tryggt 
och ombonat ombord. I kvällssolens sken lyste hundratals segel så långt ögat 
nådde, alla hade de kurs västerut, alla ville de dra nytta av den goda akterliga 

Nornan på Skepparskär
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Resten var mer eller mindre rutin, de egna upptrampade stigarna via Sandholm 
(ett ögonblick av spänning; här sa nån att det fanns en sten - men man ska inte 
bry sig om allt vad folk pratar, om de inte  kan verifiera det  på kortet). Konkreta 
stenar blir däremot noggrant dokumenterade i loggboken (och i kölens bly). De 
arkiveras under rubriken: Omotiverade Stenar. Det är Ensamseglarens absoluta 
övertygelse att istiden placerade ut dessa kobbar, skär och stenar i nyckfulla 
mönster för att göra Arkipelagseglarna glada. Ingen har ännu kunnat bevisa 
att det inte är så.

Landningen i medvind var inte elegant, men effektiv. Det spelade ingen roll, 
det fanns inga vittnen. Midsommarvädret hade blivit mulet, och ostvinden su-
sade ödsligt i tallarna. Exakt klockan 23.00 bultade Ensamseglaren på dörren 
och yrkade på MidsommarSnaps. Infödingarna studsade upp med håret på 
ända (vem kommer den här tiden på kvällen?). Deras första reaktion: “Då har 
du seglat fort.” Tja, det kan man lugnt påstå, om snitthastigheten är större än 
vattenlinjen. Och glimten som tändes i deras ögon var obetalbar. Infödingarna 
har lärt Ensamseglaren allt som är värt att veta om skärgårdssegling. De vet 
vilken upplevelse det är att ensamsegla. Mat och dryck ställdes fram. I det här 
huset har Ensamseglaren alltid tagits emot med öppna armar trots att han 
som regel alltid uppenbarar sig utan förhandsanmälning. Adrenalinet som 
fortsättningsvis forsade gjorde dock trakteringen överflödig och det tog många 
timmar innan spänningen släppte.

På eftermiddagen rundades Hangö udd. Vid ”käpphelvetet” släpptes en 40- 
nånting fots Svan efter en stunds tvekan förbi (han kunde ha fått något slags 
komplex annars). Sedan följde en  kort stunds beslutssvånda. På kortet fanns 
ett intressant blyertsfar inritat, kopierat av kusinen som varit vid flottan.  Det 
inofficiella faret sneddade över Hangö Västra fjärd upp mot Hitis, en naturlig 
ränna avtecknade sig på kortet. Vindriktningen var lämplig, om än i kraftigaste 
laget för utforskning av nya okända far.  Det blåste stadigt 10-12 m/s, egentligen 
alldeles för mycket för den här segelsättningen. Men Livet är en kortfilm som 
vi själva regisserar, ingen tackar oss för de tråkiga partierna. Den inre rösten 
frågade: Är du en Man eller en Mus? Könsbestämning är i dessa könsgrollstider 
svåra saker, men artbestämning går lättare. Egentligen var valet enkelt. Faret 
går rakt västerut N om Dödören där det finns ett Scylla & Carybdis med 0,5 
m på vardera sidan, som man skall igenom, men det är inte speciellt trångt. 
Sedan drar faret upp förbi Maltgrund mot Hitis i NW. Väl inne i faret konstate-
rades att kortets utprickning saknades i verkligheten. Och lodfan vägrade att 
fungera! Men tärningarna var kastade i Rubicon. Caesar skulle säkert inte heller 
ha klättrat ut på fördäck för att sätta fock och sedan nesligen kryssa tillbaka 
för sådana petitesser. 

Faret smalnar av mot NW och som alltid i dylika situationer uppstår frågan: Vil-
ket hål är det rätta? Och lika obevekligt ramlar pusselbitarna på plats när man 
väl är tillräckligt nära, och navigationen är igen full av självklarheter. Följande 
spänningsmoment var ett par käppar i ett sund, vilka antagligen utmärkte något 
otyg under vattenytan. Erfarenhet har gett en hälsosam respekt för inofficiella 
markeringar. Tre möjligheter, ytterom, på någondera sidan eller mittemellan? 
Mittemellan kändes bra och inget nämnvärt hände. Senare efterforskningar, 
med mera uppdaterade kort, har visat att det var just där man inte skulle gå. 
Ibland suosii onni rohkeaa. Nuförtiden är detta far en av Nornans mest upp-
trampade stigar. Det heter Solskensfaret.

I Hitis, där den planerade natthamnen låg, blev det igen beslutsvånda, det kän-
des verkligen inte motiverat att kasta krok nu när vinden friskade i ytterligare. 
Solen sken ljuvt, men inte speciellt varmt. Trots medvinden var dunrock och 
pilkhalare inte för mycket. En snabb överslagsberäkning mellan tumme och 
pekfinger gav, med nuvarande vindstyrka, att estimated time-of-arrival till Nötö 
var kl. 23.00. Sedan var det bara att låta det rasa och seglingsfesten fick fortsätta 
med oförminskad kraft. Vid Vänö rådde en sakral stämning; solen dalade vackert 
och Skärgårdshavet var tomt på båtar. Hela nationen förföll i dryckenskap, bara 
Ensamseglaren fortsatte enträget på sin solitära kurs. Vid Borstö började Nornan 
surfa allt oftare. Det är en härlig upplevelse, vågorna fräser bakom, sedan lyfts 
aktern och fören pekar nedåt i vågdalen, båten skjuter fart, det vibrerar i skrovet, 
darrar i rodret och flimrar till i loggen. Det är berusande, man vill ha mera, stora, 
sugande vågor och mera fart.
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Senare lättade dock vädret och färden mot Utö började. Västvinden tynade 
snabbt och till slut dog den ut helt så järngenuan måste tas i bruk. Utanför Utö 
kom en överväldigande lust att gå till Västra Mörskär. Ett lockande alternativ 
jämfört med att trängas på Utö, men vädret ville annorlunda. Vinden kom som 
en svart krusning in från havet och ökade ominöst. Inga lämpliga omständig-
heter att utforska en oskyddad utskärsklippa, det fick bli Utö i alla fall.

Landningen på Utö hade komiska drag. Många båtar hade legat stilla för det 
föregående ovädret. Det var ont om parkeringsplatser. Men för Nornan finns det 
alltid plats. Under rekogniseringsrundan var det ingen som fäste någon notis, 
men vid landningen kryllade det plötsligt av folk som trängdes på bryggan. När 
ankaret var lagt och båten sakta gled in mot bryggan gick Ensamseglaren, i 
maklig takt med fånglinan i handen, över fördäck och funderade över vem som 
skulle få äran att ta emot linan (börjar de kanske slåss om den?).

Följande dag pep och skrek det i riggen igen på ett sätt som manade till 
återhållsamhet visavi arkipelagsegling i västerled. Så det var bara att ruttna ett 
dygn till på Utö. En bekant bjöd på middag i sin båt. Och vin hade de ombord. 
Ibland har ruttnandet sina kompensationer.

Sedan bröt solskenet ut, och stiltjen. Oljeblanka dyningar hävde sig i solgasset, 
perfekt för utforskning av nya far. Vattnen kring Västra och Östra Mörskär är lik-
som Kökarvattnen beströdda med Omotiverade Stenar av hemmahusformat. 
Hamnbassängen i V. Mörskär har stora bumlingar som ligger och lurar på två 
meters djup. Inbjuder inte till ankring. Dessutom är viken oskyddad för de flesta 
vindar utom O-SO, men klipporna i söder har bra angöringspunkter också för 
seglare. Skäret är fint och väl värt besök. Vissa seglare vallfärdar dit varje år. Efter 
en summarisk utforskning av skäret och ett snabbt dopp i hamnbassängen, var 
det igen dags att dra vidare västerut mot Kökarsören som skymtade i horisonten. 

Kökarsören är inte mycket till skär, men det har ett vindkraftverk, telefon och 
en riktigt snygg ödestuga. Den lilla hamnlagunen ger inte något skydd för 
sjöhävningen och inloppet har en grund tröskel som gör det mera spännande 
för seglare. Omtänksamt av istiden.

Sedan gick resan i maklig takt upp mot Källskär, där Kannan fick sig en hälsning 
från sjön. Vinden kom tillbaka fram på kvällen. I en saklig NW sträckte Nornan 
tvärs över Kökarfjärden mot Skepparskär. N om Skepparskär tappade kobbarna 
plötsligt bort sig. Varken de eller lodet kom överrens med kortet. En begynnan-
de natt-nordan ökade spänningen ytterligare. Två snabba 3600 piruetter och 
koordinater och holmar blev tillfreds med varandra igen.

På Skepparskär var ingen hemma. Natt-nordan pep kall och otrevlig in i viken. 
Det har sina speciella sidor att landa i en grund naturhamn, när vinden kommer 
från sidan. Akrobatik och simturer hör till programnumren. Efter en stund av 
olika versioner Trial & Horror, kommer man på hur det skall göras:  man parkerar 
blyet i strandstenarna, sen är det hur enkelt som helst att kasta en krok i land. 
Elementärt. 

ÅLAND RUNT PÅ ÅTTA DAGAR

Två år senare lade Ensamseglaren ut för att förverkliga sin dröm om att segla 
ensam runt Åland. Rännan avverkades i en lätt medvind. Sent på natten gled 
Nornan uppför Solskensfaret i en lätt bris. Det porlade glatt i vattenlinjen och 
fåglarna kvittrade i träden längs stränderna. Kroken lades sakta och försynt i 
det nattsvarta vattnet. Sovande båtar förtöjda vid naturhamnens stränder lade 
inte märke till den solitära nattseglaren. 

Följande dag lovade väderleken 13 m/s WNW, tråkig riktning när man från Hitis 
skall till Utö, men båt och besättning ruttnar i hamn. Och den här båten har 
inte förr ryggat tillbaka för några trettonmetrar. Autopiloten Slocum skötte 
rodret och skepparen tog hand om skoten. Vid Vänö var det pinkryss, hårt gick 
det, men inte i rätt riktning. Avdriften var påtaglig och tråcklandet mot Borstö 
var långsamt och motigt. Sedan vände vinden mera mot N och stygnen på 
styrbordshalsarna blev längre. En god bit ut på Salskärsfjärden kantrade vin-
den tillbaka mot W och tilltog. Sista revet togs in, men en stund senare tilltog 
vinden ytterligare (märklig trettonmeter det här?? Senare bekräftade väderlek-
strapporterna att det blåste stadigt 18 m/s den dagen). De minsta seglen var 
satta, stormfocken var hemma. Båten blev allt oregerligare och Slocum hade 
allt svårare att hålla kursen.  En lattficka höll på att rivas loss och Jurmos östliga 
utstickare gjorde sig påmind i lodet. Det här vädret såg inte ut att lätta, kvällen 
började skymma och Utö låg mycket, mycket långt borta. Bara att ta det sura 
beslutet att länsa tillbaka till Borstö. Någon gång skall man väl visa prov på sjö-
vett också. Länsen gick i ett huj, och landningen utan problem, men väl uppe 
på bryggan ragglade Ensamseglaren av ansträngningen. Dagarna tenderar att 
bli långa och pauserna få under hårda kryssar.

Då mindes han att det var tjugo år sedan han under liknande omständigheter 
kommit tillbaka till Borstö. Under en liknande kryss västerut hade skothornet på 
Michaelas stormfock lossnat i en stormby. Sedan följde en mycket dramatisk 
läns tillbaka till Borstö. Den kunde ha slutat illa. Senare undersökningar med 
Nornan visade att det faktiskt var mycket trångt mellan stenarna, bara några 
båtbredder. BorstöLasse kom ihåg oss, han minns det maskätna brödet, som 
de karska ungdomarna satt i sig, och vi kommer ihåg hans skabrösa historier, 
om Arshalvorna och Mööroumsöyren.

Följande dag pep och skrek det fortfarande i riggen, det var bara att ligga stilla. 
Ett lämpligt tillfälle att reparera focken. Allt har sin tid och att segla är inte att 
förflytta sig i egentlig mening, det är ett sätt att vara.  Det är ett sinnestillstånd. 
Kanske till och med ett aggregationstillstånd? Att lugnt acceptera alltings för-
änderlighet och naturens villkor. De enda fasta tidpunkterna är då väderleks-
rapporterna kommer, resten cirkulerar kring båtens och vädrets krav. Om den 
ena dagen för en långt, är man inblåst den andra.    
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Sälskärs fyr som är en av Finlands största fyrar, har länge varit automatiserad. 
Precis som på Bengtskär, fanns här tidigare ett litet samhälle. Fyrvaktare med 
familj och tjänstefolk, till och med skola. De livnärde sig på fiske och den boskap 
skäret kunde nära. Ett  hårt och ensligt liv. Kauniit ja Rohkeat var ersatta med 
katekesen. Mariehamn, som var lika med Stora Världen, var på flera dagsresors 
avstånd.  Förbindelsen med Åland kunde vara avbruten i långa tider under 
menförestider. Nu finns det telefon, men inga boare. Endast husgrunderna 
vittnar om det lilla samhälle som en gång varit.

Följande morgon lyste solen klart och NW-vinden var frisk. Dock inte så frisk att 
inte största trasorna kunde användas, för idag skulle det seglas långt för att ta 
igen förruttnelsen på Utö. Från Skepparskär drar man söderut till Vidskär och 
sedan följer man enslinjen på Vidskär rakt västerut. I princip. Två och en halv 
sjömil väst om Vidskär finns elaka grund på båda sidor om faret. Slocum valde 
att köra på det norra, medan skepparen växelvis tog bäringar och höll ett öga 
på lodet. Ena stunden visade lodet 20 m, följande ögonblick 2 m, sedan följde 
en förlamande skräll  som kastade allt överända i sittbrunnen. Tvärstopp från 5 
knop. Det har visserligen hänt förr, men den här gången brast laminaten. Efter 
ett flitigt bultande på istidens nyckfullheter, brister även de starkaste laminat. 
Nornan började läcka, inget dramatiskt, bara en kaffekopp i veckan.  Malesh, 
för det finns det Industriförsäkring och Lindgrenin Telakka. Försäkringsbolagets 
alla paragrafer var tillfredställda: Plötsligt och Oförutsett... vem kunde ana att 
det fanns grund  här? Söder om Föglö? Det var inte ens utmärkt på kortet! Det 
var bara att skota in och fortsätta.  

I Ledsundet friskade det i mera och seglen måste minskas i rask takt. När Ny-
hamn var tvärs, var de minsta seglen satta. ”Om det ännu ökar finns det inget 
mindre att sätta… Då blir det besvärligt att sträcka upp mot Signilskär”, tänker 
Ensamseglaren. Men solen sken och vinden vred mera mot nord och avtog så 
småningom. Det gick riktigt bra att sträcka norrut. Livet log, även om det började 
bli litet sömnigt i eftermiddagssolen. Slagen var långa och Slocum klarade sig 
bra i den jämna vinden. Det föll sig naturligt att ta sig en lur i lä. Ensamseglare 
är också mänskor, även de har rätt att sova någon gång. Dessutom hör man 
nog om det kommer land emot.

Vid Eckerö Posthus gick vinden och lade sig. Trängseln i Käringsund avskräckte 
på fem sjömils avstånd. Järngenuan fick arbeta igen. Finbo hägrade norröver. 
Sent den kvällen lade sig Nornan för ankar i bukten under Finbo. Kvällen var 
varm och ljuv. Svanfamiljerna betade i strandvattnet. Solens röda klot sjönk sakta 
ner i havet. Skönheten och tystnaden var öronbedövande. Det gjorde ont att 
lämna kvällen och lägga sig under däck.    

Följande morgon sken solen igen av alla krafter. Inte en krusning på vattenytan. 
Molnen lyste med sin frånvaro. Infarten till Finbo är smal och grund, det gäller 
att ha tungan rätt i mun om man tänker kryssa in där. Det finns sådana som 
har gjort det.

Ute i Norrhavet reste sig Sälskärs fyr ståtlig mot de röda klipporna. Havet låg 
spegelblankt. På halvfart gick Nornan sakta, för att inte störa stillheten. Skäret 
har ingen hamn och sjöhävningen gör det svårt att lägga till. Ett strandhugg 
var inte inskrivet i agendan, men ödet ville annorlunda. På norra sidan kan man 
lägga till i lugnt väder. En järnring i berget talade sitt tydliga språk. Här hade 
någon tänkt sig att Nornan skulle förtöjas just idag.

Sälskärs fyr

En vacker fiskarbåt körde förbi på avstånd i solgasset. I fören satt en lättklädd 
kvinna och solade sig. Kroppsspråket talade tydligt. Kanske var det en sjöjungfru?

Sent på eftermiddagen kom en svag vind från N. I loja slag seglade Nornan 
vidare mot Saggö. Nere i söder vältrade sig Dånögamlan majestetiskt. Där nere, 
i skydd av Dånökalven, låg S/y Five Roses för mycket länge sedan, och väntade 
på bättre väder. Där öppnade sig pålstekens hemlighet för Ensamseglaren. Ett 
konstfärdigt nätverk av sjömansknopar och pålstekar tog form i hans händer. Det 
hängde ner från grabbräcket i salongens tak. Ingen av de högljutt kortspelande 
ungdomarna kunde komma på vad det var. Då kom Skepparen ut från sin lur 
i förpiken. Han visste genast vad det var: Ett änternät.

Nu var kursen ostlig.  Även om resan till hemhamnen i Pargas fortfarande var 
lång, var det definitivt redan hemresa och seglingens karaktär ändrar från det 
ögonblicket. Från att ha varit spännande utforskning av nya farvatten och hol-
mar, krymper valmöjligheterna ju närmare destinationsorten man kommer. 
Därför skall ingen hemresa kombineras med semestern. Har man otur, kan 
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ERIK NORDENSWAN: ACKUMULATORER (BATTERIER) I BÅTEN 
I texten kommer jag att i stället för ackumulator använda ordet batteri, vilket 
ju kan blandas med engångsbatterier. 

Nästan alla båtar har en eller flere batterier för start av motor och belysning, 
men de används också ofta för kylskåp, värmeapparater, navigeringsutrust-
ning, laddning av mobila apparater osv. Det är viktigt att startbatteriet är 
pålitligt. För att undvika att startbatteriet töms i misstag, av annan mindre 
viktig användning, är det bra att ha ett eller flere batterier för annat bruk 
(bruksbatterier) och att dessa grupper kan separeras från varandra. Har man 
bogpropeller eller ankarspel, kan det vara ändamålsenligt att installera ett 
skilt batteri i fören nära förbrukningsstället.

Det räcker inte till att förbrukningen är separerad, man måste också se till 
att de olika grupperna blir laddade när ström finns till förfogande och att 
laddningskopplingen inte kopplar ihop batterierna, när ingen laddning sker.

För att man skall kunna följa med elsystemets funktion i olika situationer, är 
det bra att ha både ampere- och voltmätare skilt på alla batterigrupper. Varje 
batteri i en batterigrupp med fler parallellkopplade batterier borde också 
ha en skild strömbrytare och inga apparater (med undantag av tjuvlarm 
och andra övervakningssystem med mycket låg strömförbrukning) borde 
kopplas direkt till batterierna.

Separering av batterigrupper
Det finns flere metoder för att separera batterierna från varandra och varje 
metod har sina för- och nackdelar.

1. Omkastarbrytare – batteriernas förbrukning är separerad men man kan 
koppla dem ihop för laddning och man kan välja vilken grupp används för 
start. ( 0 – 1 – 1&2 – 2  brytare)

Fördelar: Robust, enkel att installera, låg kostnad

Omkastarbrytaren kan användas som avskiljningsbrytare när båten inte 
används.

Nackdelar: Kräver att användaren kommer ihåg att välja rätt läge. Fel läge 
kan leda till att båda batterierna töms så att man inte får igång motorn eller 
att en batterigrupp blir oladdad.

man hamna att kryssa från Mariehamn till Stensvik. Då är semestern redan slut 
i Mariehamn, resten är ”bara” transport. Det värsta är att kryssa österut i rännan. 
Vanligen vänder dessutom vinden vid framkomsten. Men i Skärgårdshavet kan 
man spela lågtrycksrulett. Förutsatt att man inte slår fast platser och datum. En 
del av skärgårdsseglandets tjusning är just denna möjlighet. Med lite list och en 
gnutta tur kan det hända att man slipper kryssa mer än vad som känns trevligt.

Nu var vädergudarna på Nornans sida. Nordliga vindar förde  till Saggö. Följande 
dag gick det fint att sträcka österut förbi Simskäla och Långrasket mot Lappo.

Där byggde klasskamraten sin stuga, men stugbyggare är opålitliga mänskor, 
de är inte där när solitära seglare kommer över havet, oanmälda, för att göra sin 
hälsning. Endast det obebodda monumentet över deras längtan till naturen 
står där och stakar ut sin ägares revir. Samtidigt fördärvas området för andra 
tillfälliga utnyttjare, och området där Finlands unika allemansrätt gäller, har 
igen minskat. Sommarstugor i all ära, men relativt det förbiilande ögonblick 
som kölvattnet bryter vågens harmoni, har sommarstugsraseriet förstört många 
fina naturhamnar, för eviga tider. Ur denna synpunkt är det i många fall fråga 
om naturförstöring. Detta är perspektivet från sjön, från den egna stugtrappan 
är perspektivet ett annat.

Att ligga för ankar i en ny naturhamn är alla gånger bättre än att övernatta 
vid vännens båthus, när han inte är hemma. I den öde naturhamnen är man 
hemma hos sig själv.

Följande dag var transportseglats. Morgonen inleddes med litet arkipelagseg-
ling, men nu smakade det inte längre. Uppdraget var utfört och dessutom 
hade tidtbellen hållit, med god marginal. Vinden var lagom för att sträcka ner 
förbi Iniö mot Pargas. Slocum fick ta långa vakter vid rodret medan skepparen 
städade under däck. Minerna ombord på andra båtar var minst sagt förvånade, 
när de såg segelvikandet på det lutande fördäcket. Följande dag kunde ännu 
några tunna blyertslinjer ritas in på 903:an, som hänger på väggen i kontoret. 
Deras innebörd öppnar sig bara för ett fåtal.

Ensamseglaren Eric Chanfreau
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har förstörts genom djupurladdning när någon omärkbar ström har fått tusen-
tals timmar på sig att tömma batteriet. Fem månader är 3600 timmar och för 
att tömma ett 80 amperetimmars batteri, behövs endast 22 mA ström, tex. en 
röd led i instrumentpanelen.

Om batteriet är tomt är det en mycket stor risk att det fryser. Då kan det också 
spricka och syran kan rinna ur det. Det är en fördel att ha batteriet i en tät låda 
så att syran inte rinner ut i båten.

Om båtbatterierna inte blir regelbundet fulladdade, uppstår risk för sulfatise-
ring. Detta kan förkorta batteriernas livslängd avsevärt. Därför är det nyttigt att 
regelbundet ladda batterierna i hamn, även om man inte har stor förbrukning 
under seglatserna. Man kan också installera en effektivare generator om det visar 
sig svårt att få batterierna laddade med motorn. En effektivare generatorer kan 
dock kräva dubbla kilremmar eller t.o.m moderna platta remmar med många 
spår, vilket kan bli ganska dyrt.

För att hindra urladdning av batterierna kan man också installera spännings-
svakter som bryter strömmen till förbrukningspunkten, om spänningen sjunker 
under ett gränsvärde. De är inte speciellt dyra och om strömmen inte räcker till, 
kan man koppla ett billigt relä, som tål tiotals ampere. Exempel är automatiska 
länspumpar där flottören kan kärva i tömningsläge.

GK:s insamling av batterier är väl ordnad och vi får betalt för dem

2. Separeringsdioder – Den motordrivna generatorns ström delas till olika 
grupper med dioder

Fördelar: Robust, enkel att installera, måttlig kostnad

Kräver inte åtgärder av användaren

Nackdelar: Kräver att generatorspänningen ställs in så att spänningsfallet i 
dioderna kompenseras.

Startbatteriets laddningsprioritet är inte säkrad utan specialarrangemang.

Generatorns laddningsspänning kan styras av endast en batterigrupp.

3. Intelligent separeringsrelä – reläet övervakar generatorns och batterigrup-
pernas spänningar och kopplar ihop batterigrupperna endast om laddnings-
ström finns till förfogande, dvs startbatteriet är fullt laddat – separerar batte-
rierna om spänningen blir för låg vid användning.

Fördelar: Enkel användning, fungerar utan modifikation av generatorn, pri-
oriterar startbatteriet, måttlig kostnad.

Nackdelar: Litet mera komplicerad elektromekanisk apparat, förbrukar ström 
i viloläget.

Alternativen 2. och 3. kan också kompletteras med en omkastarbrytare för 
att kunna använda bruksbatterierna tillsammans med startbatteriet eller 
ensamma som reserv till startbatteriet

Övervakning och underhåll av batterierna
Dagens batterier är underhållsfria och kräver inte vattenpåfyllning. För en 
möjligast lång livslängd är det viktigt att batterierna inte helt urladdas och att 
laddningsspänningen är den rätta. 

Om man har sett till att startbatteriet har prioritet vid laddning från generatorn 
och landströmssladdaren samt att det är separerat från annan förbrukning, 
kommer det att vara rätt så problemlöst.

Kylskåp och värmeapparater har oftast elektronisk styrning som stannar dem 
när batterispänningen sjunker under en viss gräns. Däremot kan t.ex. en auto-
matisk länspump med störning i flottören, tömma batteriet på ett par dagar. 

Om man förvarar batterierna i båten över vintern, är det mycket viktigt att se 
till att de är fulladdade efter upptagningen och det är klokt att ladda dem 
en eller två gånger per vinter. Det är också mycket viktigt att se till att ingen 
förbrukning är påkopplad. Det säkraste är att ta lös kablarna eller, om man har 
separata batteribrytare, koppla ifrån dem från förbrukningen. Många batterier 
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När skall jag skrota batteriet?
Ofta upplever man att batteriet är i dåligt skick när strömmen tar slut. Före 
man börjar studera själva batteriet bör man kontrollera laddningssystemet. 
Stiger spänningen till 14,4 Volt när motorn är igång och batteriet borde vara 
nära fulladdat? Om inte, bör man inspektera generatorns funktion. För bruks-
batterierna är Amperetimmarna viktigare än startströmmen (Cold Cranking 
Current), som ofta testas när man vill veta hur batteriet mår. 

Amperetimmar kan man enkelt mäta genom att först ladda batteriet fullt och 
sedan belasta det med en H4-lampa. Den använder c:a 6 A och man kan ladda 
ur tills spänningen har sjunkit till litet under 11 Volt. Antalet timmar gånger 6 
är batteriets kapacitet. Jag har mätt ett antal batterier och resultatet brukar bli 
endast c:a två tredjedelar av den nominella kapaciteten, trots att batteriet är i 
normalt skick. De sämsta har haft endast 10 – 20 % av nominella kapaciteten 
och de är färdiga för vår batteriinsamling i Skräbbölehamnen. Klubben får bra 
betalt för blyet, så för dit alla skrotade batterier. 

Man får en noggrannare bild om man följer laddnings- och urladdningsproces-
sen med en datalogger, som mäter både spänningen och strömmen. Jag har 
en sådan under utveckling, och den baserar sig på en Raspberry Pi mikrodator. 

Fjärrövervakning av batterierna
Jag har utvecklat en 
prototyp av fjärröver-
vakning av båtens 
batterier, också med 
en Raspberry Pi mik-
rodator och GSM-
sticka. Komponen-
terna för systemet 
har gått ned kraftigt 
i pris under de se-
naste åren. Systemet 
har en digital 12 V 
klocka, som kopp-
lar på strömmen 
till Raspberryn och 
GSM-stickan, två gånger i dygnet. Raspberryn mäter temperaturen och spän-
ningarna (upp till 8 kanaler) och sänder dem via 3G till en server. Vid för låg 
spänning eller temperatur, kan systemet sända ett SMS-alarm. Det är enkelt 
att även koppla tjuvlarm och alarm för höjd vattennivå i kölsvinet. Flere båtars 
mätningar och alarm kunde hanteras av en server i hamnen genom WiFi-kom-
munikation, som är standard på Raspberry Pi 3.  Jag tror starkt på denna ut-
veckling och att våra båtars apparater och batterier kan övervakas med denna 
“Internet of Things”-teknologi till låga kostnader.

Batteriladdare
Gammaldags batteriladdare bestod av en transformator och diodbrygga. 
Deras laddningskaraktär var någorlunda användbar för att tillfälligt ladda upp 
batterier, som hade blivit tomma av olika orsaker. De är dåligt lämpade för 
t.ex. underhållsladdning, som kan hålla på i flere dygn eller i vissa fall månader.

Moderna intelligenta batteriladdare ser till att spänningen för laddningen är den 
rätta för de olika faserna av laddningen. Ett urladdat batteri laddas först med 
strömbegränsning (som beror på laddarens kapacitet) tills maximispänningen, 
ca 14,4 volt har uppnåtts. Därefter mäter laddaren strömmen, och när den har 
sjunkit under ett gränsvärde, övergår laddaren till sk. underhållsladdning. Ofta 
har laddaren före detta en speciell fas, där spänningen varierar och stiger under 
korta perioder över 14,4 Volt, för att effektivisera laddningen. Underhållsladd-
ningen håller spänningen vid ca 13,6 Volt och denna kan man ha på hela tiden, 
utan att batteriet tar skada.

Om batteriet har blivit urladdat och spänningen är mycket låg, vägrar många 
intelligenta laddare att starta laddningen. Orsaken är, att de är programmerade 
att känna igen batteriet före laddningen kan starta. Jag har lyckats väcka sådana 
batterier till liv igen genom att först ladda dem med en strömkälla som ger 2 
Ampere oberoende av spänningen. 

Det finns numera laddare på marknaden med “femstegsfunktion” som också 
kan starta laddningen, när batteriet är urladdat till mycket låg spänning.

Solceller
Solceller är enkla i drift, men räcker sällan till att generera ström till kylskåp och 
värmeapparater. Mellan veckoslutsutfärder kan de se till att batterierna är full-
laddade tills nästa seglats. En enkel laddningsregulator är nyttig för att reglera 
spänningen, så att den är lämplig för batteriet. Lite dyrare regulatorer, med 
pulsbreddstyrning, kan utnyttja solcellens överspänning och omvandla den till 
extra ström eller höja underspänning till behövlig laddningsspänning. Med en 
laddningsregulator kan man ha solcellen konstant kopplad till batterierna. Det 
är mest praktiskt att ladda förbrukningsbatterierna med solceller. 

Vissa typer av solceller är mycket känsliga för skuggor. En skugga som täcker 
en cellmodul stoppar nästan hela strömmen. Det är också fördelaktigt att rikta 
cellen rakt mot solen. Det är bra att ha cellen på en ställning i aktern, så att den 
kan svängas 360 grader vågrätt.
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I medvind med GK

LMDental
www.lm-dental.com
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Färjornas och förbindelsebåtarnas 
uppdaterade tidtabeller samt 

trafikmeddelanden 
och lediga jobb

hittar du på vår webbsida:

finferries.fi
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Få ut så mycket som möjligt av 
din tid i duschen. Ibland kanske det är att 

börja morgonen med att sjunga högt 
av hjärtans lust. Handduschen Oras Apollo 
och termostatblandaren Oras Nova varken 
ger, eller får, garanterat  aldrig några dåliga 

recensioner.

Nya Oras
Apollo och Nova

www.oras.com

Oras Apollo & Nova
Handduschen Oras Apollo och termostatblandaren Oras Nova är 

utrustade enbart med de funktioner som du faktiskt behöver. 
Perfect your me-moment.

The 
Singer.

Oras Apollo & Nova
Handduschen Oras Apollo och termostatblandaren Oras Nova är 

utrustade enbart med de funktioner som du faktiskt behöver. 
Perfect your me-moment.
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Under våren utkom årsboken med viktig information, uppgifter från båt- och 
medlems-registret samt sommarläsning om sjöliv och båtägande. 

2.3. Tävlingsverksamhet
Tävlingskommittén anordnade en temakväll i april i ämnet segel och fall. Un-
der den egentliga seglingssäsongen arrangerades följande tävlingar:  I slutet 
av maj arrange-rades Kihti 2 Star tillsammans med TPS.  Klubben arrangera-
de Högland Race på mid-sommaren i Porthamnen och October Race den 
1-2.10.2016 från Airisto. Åbonejdens klubbar ordnade Airisto Regatta 12-13.8.2016 
under medverkan av Gk´s vicekommo-dor, som fortsättningsvis även utvecklat 
program för datorassisterad banplanering och visualisering av segling på basen 
av gps-tracking.

Den av GK inköpta båten av märket Rönnqvist har använts som följebåt vid 
tävlingar och juniorernas övningsseglingar.

2.4. Juniorverksamhet
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 20 deltagare. Detta innebär en ökning av deltagare 
med över 20%. Flera av juniorerna medförde egna jollar till jolleseglingarna 
vilket gjorde det möjligt för flera barn att delta. RIB-båten som klubben köpte 
i slutet av 2015, har visat sig vara en utmärkt anskaffning och tjänar klubbens 
juniorverksamhet lysande.

Sista veckoslutet av sommarlovet arrangerades ett seglingsläger på Portham-
nen. Läg-ret var den här gången förlängt med en dag (torsdag – söndag) på 
önskemål av barnen. Lägret var präglat av skön segling i stundvis hårda vindar, 
roliga lekar god mat och mycket rolig samvaro. På lägret deltog 21 barn och 
många föräldrar bidrog i arbetet kring lägret. Betydligt fler barn hade gärna 
deltagit men pga brist på jollar kunde inte fler deltagare tas emot. 

Samma vecka som skolorna började inleddes seglingsskolans hösttermin och 
den fort-satte ända till 19. september med en säsongsavslutning följande vecka. 

2.5. Båtbesiktning
Båtbesiktning har utförts i normal ordning under året. Under året har 234 båtar 
besiktigats. 150 segelbåtar och 84 motorbåtar.

2.6. Hamnarna i Skräbböle
För byggande och skötsel av hamnar och båtskjul för medlemmar som ut-
nyttjar dessa anläggningar, uppbärs bryggavgifter, vinterförvaringsavgifter och 
olika serviceavgifter. Dessutom utförs en del av det manuella arbetet på talko.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016  

1. Allmänt
Gullkrona Kryssarklubb r.f., vars officiella språk är svenska, skall befrämja båts-
porten på orten genom att förbättra medlemmarnas kunskaper rörande 
nöjesbåtar, deras utrustning och handhavande. Föreningen skall verka för att 
stärka kamratskapet mellan medlemmarna samt samarbeta med föreningar 
och institutioner med samma ändamål. 

Föreningen kan arrangera kurser, möten och andra skolningstillfällen för att 
sprida kunskap i navigation och sjömanskap samt anordna tävlingar för både 
segel- och motorbåtar. Föreningen upprätthåller ett båtregister för sina med-
lemmar i enlighet med gällande bestämmelser för registrering av båtar samt 
övervakar båtarnas sjövärdighet 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 fast-
ställdes vid vårmötet 2016.

2. Verksamheten under året

2.1. Allmänt
Klubbens verksamhet har bestått av information, tävlingsverksamhet, juniorar-
bete, båtbesiktningar samt skötsel av hamnar, fastigheter, båtlyft, truckhante-
ring m.m. Festligare tillfällen för samvaro har arrangerats vid prisutdelningar, 
flagghissning, midsommarvaka, forneldarnas natt och flagghalning.

Föreningen har förmedlat material till medlemmarna såsom klubbflaggor, 
vimplar, märken m.m. till självkostnadspris. Värdet på materialet i lager den 
31.12.2016 utgjorde enligt balansräkningen 2698,00 euro. 

Den allmänna delen av verksamheten och Porthamnen finansieras av med-
lemsavgifterna.

Under året förverkligades ett ägobyte med Nordkalk som erhöll ett avgränsat 
vattenområde från södra sidan av slipplanen medan Gullkrona kryssarklubb i 
utbyte erhöll två markområden, varav det ena norrom nuvarande mastskjul och 
det andra norrom rån till slipplanen.

2.2. Informationsverksamhet
Infokommitténs verksamhet vill på ett fungerande och smidigt sätt få ut in-
formation om klubbens verksamhet till medlemmarna. Detta har skett med 
tillhjälp av textmed-delandesystemet ”Messto”, Gk´s väggkalender, hemsidan, 
facebook och flickr.  Info-kommitteń önskar att klubbmedlemmarna bidrar 
med foton, texter, historier, blogg-länkar, idéer och respons.
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År 2016 registrerade 419 båtlag sina övernattningar i Porthamnen, vilket är en 
rejäl minskning mot övernattningarna året innan.  Hamnvärdsverksamheten 
fortsatte planenligt.

 Midsommaren firades med festprogram incl.  trubadur i Porthamnen. Vecko-
slutet före midsommar ordnades en Porthamnsdag för nya medlemmar och 
veteraner. 

3. Styrelsen
Under år 2016 har styrelsen bestått av kommodor Gunnar Laurén, vicekommo-
dor Erik Nordenswan, sekreterare Tuula Stolpe, kassör Roy Aller, hamnkapten 
och ansvarig för hamnarna Eric Chanfreau,  informationsansvarig Lena Malmio, 
tävlingsansvarig  Chrisse Lindqvist-Karppelin, ansvarig för juniorverksamheten 
Kim Westman  samt ansvarig för porthamnsverksamheten Kimmo Tamminen.

4� Ekonomin
Kryssarklubbens ekonomi och betalningsberedskap har hållits under kontroll 
med tillhjälp av den godkända budgeten och investeringsplanerna för året. Av 
budgetjäm-förelsen i bokslutet framgår hur de fastställda anslagen använts. 

För finansieringen av de budgeterade utgifterna uppbärs avgifter av med-
lemmarna i klubben. Avgifterna som fastställdes vid årsmötet i mars 2016 har 
fakturerats genom att använda seglarförbundets faktureringsprogram. 

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 
un-der hela räkenskapsperioden. Varken lån eller annat främmande kapital har 
använts. Finansieringen av det nya mastskjulet som skall byggas under år 2017, 
kan enligt planerna ske med egna medel . Förfarandet väntas leda till planerat 
underskott i budgeten och bokslutet för  innevarande år.  Bokslutet för år 2016 
visar överskott eftersom en stor del av de budgeterade medlen för mastskjulet 
blev oanvända då byggstarten fördröjdes.

5. Verksamhetsgranskningen
Vid valmötet hösten 2015 utsågs Mats Rosin och Timo Kerke till verksamhets-
grans-kare.  Till deras suppleanter valdes Kjell Henrichson och Henrik Karlstedt.

6. Styrelsens förslag angående förfarandet med överskottet
Bokslutet för år 2016 visar ett överskott om 19.324,17 euro. Styrelsen föreslår att 
överskottet läggs till det egna kapitalet såsom överskott från tidigare år.

Under året utfördes planerade större arbeten och anskaffningar enligt följande:

De utslitna brygglocken utanför Skräbbölehamnens skjul förnyades. I Skräb-
böleham-nen byttes 6 bojar och några stolpar ut. Största delen av stolparna i 
hamnen kommer på sikt att bytas ut mot bojar för att bättre utnyttja hamnut-
rymmet och minska de årliga utgifterna med stolparna. 

Plaströrssliparna som anskaffats för GKs motorbåtar togs i bruk. Vattenledning-
arna i Serviceskjulen  både i Skräbbölehamnen och på Slipen försågs med 
tryckreducerings-ventiler och vattenkranar för utomhusbruk. 

Under året togs det nya av SBF utvecklade medlems- och båtregistret med 
dess faktu-reringsfunktioner i bruk. Abetet med inkörningen och den fortgå-
ende uppdateringen av registret är omfattande  och kräver anpassning av GKs 
fakturerings rutiner och enklare  avgiftsstruktur.                                                  

2.7. Talkon och arbeten utförda av enskilda medlemmar.
Det sedvanliga städtalkot utfördes 7.6 av 40-50 medlemmar i Skräbböleham-
nen och på Slipen. 

GK har ett avtal för utbyte av tjänster med föreningarna St Simons Sjöfararna, 
Tumlar-na (Pargas dykarklubb) och Sjöräddarna. Föreningarna får vinterförvara 
sina båtar på GKs område mot utbyte av överenskomna tjänster.

2�8� Trucken
För sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar samt för masthante-
ring, till-handahåller föreningen behövlig utrustning som medlemmarna använ-
der på eget ans-var. Användningen övervakas av föreningen, så att skador eller 
olyckor skall kunna undvikas. En del av utrustningen kräver särskilda kunskaper 
och erfarenheter. Under året har hanteringen av båtlyft skötts av truckföraren 
enligt arbetsavtal. Kostnaderna för denna del av verksamheten är avsedd att 
finansieras med avgifter.

2�9� Byggnaderna
De planerade åtgärderna för sviktande mastskjul och stängsel sköts upp i väntan 
på markbytet med Nordkalk och stadens byggnadstillstånd. 

”Green Team 2016”  skötte om gräsklippningen. 

2�10� Porthamnen
Porthamnsområdet med paviljong, bryggor och övriga anläggningar har skötts 
planenligt trots att budgetanslagen inte användes helt. Till de större utgifterna 
kan nämnas att bryggbojarna granskades och ca hälften av kättingarna utbyt-
tes.  Utemöblerna vid östra hamnen målades och en ny kamin till Paviljongen 
anskaffades.
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BUDGETJÄMFÖRELSE, UTGIFTER 1.1. - 31.12.2016 

Budget Använt
Styrelsen 12000 8762,73
Jubiléer 0 0,00
Hamnkommittén 41500 47514,31
Trucken 17000 12219,76
Fastighetskommittén 47000 13600,15
Tävlingskommittén,	nettoanslag 3000 3649,03
Juniorkommittén,	nettoanslag	 3000 2786,79
Infokommittén,	nettoanslag 2500 1154,52
Besiktningskommittén 500 1050,38
Porthamnskommittén 8000 6612,02

Smma 134500 97349,69

BUDGETJÄMFÖRELSE, AVGIFTER 1.1.-31.12.2016 

Registeravgifter 7000 6480
Deltagaravgifter 400 3890
Övriga	verksamhetsintäkter	(från	annonser) 5000 11169
Materialförsäljning 500 958
Medlemsavgifter 32500 31193
Inskrivningsavgifter 2500 900
Vinterförvaringsavgifter 37000 32880
Båtplatsavgifter 30000 28810
Segelboxavgifter 630 1200
Truckavgifter 17000 17180
Öriga	intäkter	 500 40

	
Summa 133030 134700
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Jollar i hamnbassängen

Kommodorens tal före den traditionella soppserveringen första maj 2016
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Marjut Rönnback In Memoriam
Marjuts seglarliv tog sin början i en gammal gisten drake. Det här var i början av 
1970-talet och skedde i en anda som var typisk för den tidens improviserade, 
lite kaotiska men starkt luststyrda seglingar, i en dittills för oss rätt okänd skär-
gård. Drömmen om frihet, solglitter och skönhet. Kanske blev det så, Marjut 
blev i varje fall en seglarentusiast, som en äldre generationens seglarguru inom 
klubben, efter att ha tagit sig en funderare, klassade som ”en riktig seglare”. Inte 
enbart en sjömanshustru.

Draken sjönk en vår i hemmahamnen och utbyttes raskt mot en IF-båt och 
därefter mot den ”smått legendariska” Scampin Mareila. Långfärdsseglingarna 
började anta struktur och form för att omfatta samtliga östersjöstater (exklusive 
Sovjet), Kattegatt och till Skagen. En av favoriterna var Christiansö och Bornholm, 
men också Visby finns noterad hela 16 gånger i loggboken. Avbrott i segling 
på egen köl utgjorde seglatser som, i lånad båt, gjordes på Medelhavet, från 
Spanien till Grekland samt ett par somrar i Skottland och i Bretagne.

Marjut var ingen eremit, som på havet sökte ensamheten. Tvärtom lockades 
hon av det sociala i natthamnarna, vilket resulterade i en ständigt ökad flod 
av julhälsningar från när och fjärran. Inom GK-kretsen var hon livligt verksam 
inom den festkommitté som årligen anordnade en rad högt uppskattade 
maskeradfester. Hon gillade bailandet, både på fester samt mer seriöst, inom 
Archipelagias dansgrupper.

I början av 80-talet drog GK igång en ny ungdomsverksamhet med mer 
uttalat sikte på kappsegling, både inom regionen och på nationell nivå.  Det 
här krävde en ambitiös ledning. ”Marjut är självskriven”, tyckte den dåvarande 
kommodoren Kaj Grunér och så tyckte också alla andra. Det här innebar, för 
Marjuts och familjens räkning, att den årliga långfärden under de mest intensiva 
åren måste förläggas så, att den inte kolliderade med viktiga nationella eller 
internationella regattor.

Under de sista somrarna delade Marjut sitt intresse mellan segling i hemma-
vatten och det nyanskaffade torpet nära Korpo ström. 

Jörgen

Från Kihti Two star tävlingen i maj

Seglingsläger i Porthamnen

In Memoriam Marjut Rönnback
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Gullkrona Kryssarklubb menetti Kalessa paitsi hyvän purjehtijaystävän myös 
ahkeran talkoo-osallistujan ja ennen kaikkea innovatiivisen keksijän, jolla oli 
aina hyviä, toteuttamiskelpoisia,  loppuun asti mietittyjä parannusehdotuksia 
mm moniin satamaratkaisuihin. Kalen insinööriosaamista arvostettiin ja hänen 
käytännönläheiset ratkaisunsa monessa asiassa olivat/ovat seuralle arvokas-
ta pääomaa. Pari Kalen innovaatiota mainitakseni; vaikkapa mastokraanalla 
käytettävä maston purjeuraan tuleva”luisti”, joka helpottaa mastonkäsittelyä 
tai nerokkaat maasto- led-valot Jermon satamassa; Kalen konstruktio ja hä-
nen valmistamansa: valmistettu eripituisista alumiiniputkista, Claes Ohlsonilta 
hankituista muovilaseista/-lautasista; tyylikkäät, kustannustehokkaat valaisimet, 
joissa nähtävissä suunnittelijan luontainen nerokkuus viimeistä piirtoa myöten.

Kale oli myös loistava seuramies  - ei lainkaan sellainen sisäänpäin kääntynyt 
erakko, jollaisiksi yksinpurjehtijat usein mielletään.

Missä ikinä Kale liikkuikin, sai hän aina ystäviä kaiken ikäisistä kanssaihmisistä. 
Kale jaksoi jakaa aikaansa myös lapsille opettaen ja neuvoen näitä omaan, 
mukaansa tempaavaan tyyliinsä. Hän oli esim, omien lasteni ”ykkössuosikki” 
aikuisista GK:n satamassa. ”Jee, Kalekin on täällä!”- muistan tuon lasteni spon-
taanin huudahduksen -Galatean rannassa nähdessään - saapuessamme kerran 
lapsille tylsän, pitkän purjehduksen jälkeen Jermon satamaan.

Paitsi GK:ssa Kale solmi pysyviä ystävyyssuhteita myös saariston kantaväestöön 
vieraillessaan heidän satamissaan. Eivätkä nämä rajoittuneet ainoastaan sata-
man käyttöön tai savukalan ostoon vaan Kalen ystävyys oli aitoa eikä rajoittunut 
vain purjehduskauden aikaisiin hyötynäkökohtiin/palvelujen käyttöön – kuten 
meillä useimmilla.

Kalevia jäävät kaipaamaan Heidi-sisar perheineen, sukulaiset ja laaja ystävä-
joukko.

Kirjoittaja:   Heikki (Helge) Markus Sukkinen, Kalevin ystävä

Henkilöfaktat: Kalevi Fredrik Visa  

  s. 23.2.1937 Tampere    
  k. 21.1.2017 Tampere

  Tekstiili-insinööri Tampereen Teknillinen Opisto 1962

Työura:  1962-67 Amar Oy / Tornio 
  1967  eteenpäin oma yritys Visakset Oy aina eläkkeelle   
  siirtymiseen saakka

Kalevi Visan muistokirjoitus
Hyvä ystävämme, loistava purjehtija 
ja periksi antamaton Suomen mies, 
Kalevi (Kale, Kaltsu) Visa on poissa.

Kale oli sinnikkyydessään ja lämpi-
mässä suhtautumisessa kanssaihmi-
siinsä esikuvallinen ihminen.

Tietäen parantamattomissa olevan 
vaikean verisairauden ylivoimaisek-
si vastustajaksi  jo siitä diagnoosin 
saadessaan – ei Kale luovuttanut 
helpolla. Veriarvojen taudin edettyä 
laskiessa tasolle, jolla tavallinen ”tallaaja” olisi ollut vuodepotilas; Kale sinnikkäästi 
nousi pysähtymättä portaat TAYS:n hematologisen klinikan kymmenenteen 
kerrokseen; raskas rupeama monelle terveelle nuorellekin! ”Periksi ei anneta 
vaikka eittämättä perälauta onkin näkyvissä”, totesi Kale lupsakkaaseen tyyliinsä 
käydessäni häntä tapaamassa kyseisessä klinikassa. Älykkäänä ja kypsänä ihmi-
senä hän oli hiljaisesti mielessään tehnyt,  Kalelle ominaiseen tyyliin,  insinöörin 
tarkan johtopäätöksen tautinsa tulevasta kulusta ja  myös sen nöyrästi hyväksynyt 
kohtalokseen – tämän hän antoi ymmärtää keskustellessamme  hänen sairau-
tensa ennusteesta ja tulevaisuudesta yleensäkin.

Purjehdusharrastuksensa Kale aloitti kotikaupunkinsa – Tampereen – Näsijär-
vellä pienellä moottorittomalla Terhisail – purjejollalla. Aloittaessaan hän oli 
liittynyt Tampereen Navigaatioseuraan, jonka satamasta käsin hän aloitti pitkän 
purjehdusuransa. Kale mielellään kertoi omaan värikkääseen tyyliinsä hauskoja 
tarinoita noitten aikojen ” oppirahoista” ja kommelluksista.

”Terhisail –koulun” jälkeen Kale hankki legendaarisen purtensa, Galatean,  ja 
liittyi Gullkrona Kryssarklubb ry:n jäseneksi. Hankintaa edelsi tutustuminen 
Saaristomeren olosuhteisiin lukuisilla reissuilla setänsä, Veikko Visan, ”Sussu”- 
moottoriveneessä ja josta saadut kokemukset varmaankin sytyttivät  Kalessa 
”saaristomeriherätyksen”.

Jo yllämainittu periksi antamattomuus yhdistettynä äärimmäiseen kärsivälli-
syyteen ja taitoon olivat leimaa-antavat Kalen asenteelle kaikessa – eikä vähiten 
purjehduksessa. Galatea irtosi Skräbbölen kaijasta useimmiten purjein, kone-
voiman käyttö ei oikein kuulunut asiaan- muuten kuin hätätilanteissa. Ei ollut 
mitenkään harvinaista, että perjantai-iltainen lähtö Paraisilta päättyi aamuyöstä/
aamusta Jermon klubisatamaan – matka, joka meiltä moottoripurjehtijoilta vie 
alle kaksi tuntia. ”Tervsundissa on kesäisin aika heikko vastainen tuuli” – oli Kalen 
vastaus kysyttäessä häneltä outoa saapumisaikaa. ”Kun olen Galateassa, olen jo 
perillä” – toinen hänen usein lausumansa ajatus – miltei vakaumus, jonka hän 
myös meille useasti purjehdussinnikkyydellään osoitti.

In Memoriam Kalevi Visa
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GK VISION & STRATEGI

GK:s vision
Gullkrona Kryssarklubb är en miljömedveten, svenskspråkig båtklubb, med 
aktiva medlemmar inom alla medlemsaktiviteter: medlemsträffar, talkon, juni-
or-, kappseglings- och skolningsverksamhet. Medlemsservice och investeringar 
finansieras 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 målsättningen 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 tal-
koandan 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 
elektroniskt 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 systemet 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).

GK:S STADGAR

§ 1 Föreningens namn och ändamål
Gullkrona Kryssarklubb r.f., vars officiella språk är svenska och hemort Pargas stad, 
har till uppgift att befrämja båtsporten på orten genom att förbättra medlem-
marnas kunskaper rörande nöjesbåtar, deras utrustning, skötsel och hantering. 
Föreningen skall verka för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna samt 
samarbeta med föreningar och institutioner med samma ändamål.

§ 2 Verksamhet
För att förverkliga sina ändamål arrangerar föreningen kurser, möten och annan 
utbildning för att sprida kunskap i navigation och sjömanskap samt anordnar 
tävlingar för både segel- och motorbåtar. Föreningen upprätthåller ett båtre-
gister i enlighet med gällande bestämmelser för registrering av båtar samt 
övervakar båtarnas sjövärdighet och utrustning. För sin verksamhet kan fören-
ingen upprätthålla hamnar och byggnader samt besitta fast och lös egendom.

§ 3 Medlemmar
Till medlem i föreningen kan antas person som har intresse för föreningens 
verksamhet. Styrelsen har rätt att anta eller förkasta ansökan om medlemskap.

§ 4 Medlemskategorier
Föreningens medlemskategorier är:

hedersmedlem

huvudmedlem

familjemedlem

juniormedlem

Till hedersmedlem kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla person som 
på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens verksamhet. Val av 
hedersmedlem bör kungöras i möteskallelse och förslaget bör omfattas av minst 
2/3 av mötesdeltagarna. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

Erhållna medlemsrättigheter kvarstår. Som huvudmedlem räknas medlem 
från början av det år han eller hon fyller nitton (19). Som familjemedlem räknas 
medlem som bor i samma hushåll som en huvudmedlem från början av det år 
han eller hon fyller nitton (19) år. Som juniormedlem räknas medlem till slutet 
av det år han eller hon fyller aderton (18) år.
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§ 5 Utträde ur föreningen
Medlem som önskar avsäga sig medlemskap bör anmäla detta skriftligen till 
styrelsen eller dess ordförande, eller anmäla detta vid föreningsmöte. Avgåen-
de medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift samt övriga av föreningen 
debiterade avgifter för det löpande verksamhetsåret. Medlem som underlåtit 
att erlägga medlemsavgift kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem 
som grovt brutit mot föreningens stadgar eller som på annat sätt vanhedrat 
föreningens namn och rykte kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem 
som uteslutits på dessa grunder bör ges möjlighet att inom två månaders tid 
efter delgivandet av beslutet inför styrelsen avge en förklaring till sitt handlande, 
varvid beslutet kan omprövas.

§ 6 Styrelsen, revisorer och funktionärer
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse till vilken hör kommodor, 
vicekommodor, sekreterare och kassör: Dessutom har styrelsen 2-6 med-
lemmar samt en personlig suppleant för var och en av dessa. Kommodoren, 
vicekommodoren och övriga styrelsemedlemmar och suppleanter väljs för två 
år i sänder och kan återväljas.

På valmötet väljs två revisorer och två revisorssuppleanter. Hälften av de övriga 
styrelsemedlemmarna och suppleanterna är årligen i tur att avgå.

Föreningens kommodor fungerar som styrelsens ordförande. I kommodorens 
frånvaro fungerar vicekommodoren som styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordförande och minst tre medlemmar är närvarande. 
För särskilda uppdrag och verksamheter kan föreningen tillsätta olika kommit-
téer och funktionärer.

§ 7 Namnteckning

Föreningens namn tecknas av kommodoren ensam eller av två styrelsemed-
lemmar tillsammans.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår från 1 januari till 
31 december. Räkenskaperna avslutas den 31 december och bör senast tre (3) 
veckor före årsmötet jämte övriga handlingar företes revisorerna, vilka till års-
mötet bör avge skriftlig revisionsberättelse över granskningen av räkenskaper 
och förvaltning.

§ 9 Möteskallelse och föreningsinformation
Föreningsmöte sammankallas av styrelsen senast en vecka före mötet, alter-
nativt med annons i en på orten allmänt spridd svenskspråkig tidning, med 
annons i internt informationsblad eller med skriftlig kallelse eller per e-post till 
medlemmar som anmält e-postadress. Möteskallelse kan därtill publiceras på 
föreningens webbplats och.

Övrig information ges alternativt med annons, med internt informationsblad, 
cirkulär, på föreningens webbsidor eller med anslag på föreningens anslagstav-
lor. Information kan även publiceras på föreningens webbplats och förmedlas 
per e-post till medlemmar som anmält sin e-postadress.

§ 10 Möten
Föreningens möten är årsmöte, valmöte och extra föreningsmöte.

Valmöte
Föreningens valmöte hålls under oktober månad, varvid agendan är:

1) Mötet öppnas

2) Agendan godkänns

3) Väljs mötessekreterare

4) Väljs två protokolljusterare/rösträknare

5) Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört

6) Väljs kommodor (vartannat år)

7) Väljs vicekommodor (vartannat år)

8) Väljs sekreterare och kassör (vartannat år)

9) Fastställs antalet medlemmar i styrelsen

10) Väljs övriga styrelsemedlemmar och suppleanter i stället för dem som är i 
tur att avgå

11) Väljs två revisorer jämte suppleanter

12) Väljs funktionärer samt medlemmar i olika kommittéer

13) Fastställs riktlinjerna för verksamhets-, seglations och det ekonomiska pro-
grammet för inkommande verksamhetsår

14) Behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden

Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls före utgången av mars månad, varvid agendan är:

1) Mötet öppnas

2) Agendan godkänns

3) Väljs mötesordförande och mötessekreterare

4) Väljs två protokolljusterare/rösträknare

5) Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
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6) Föredras styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till bokslut för före-
gående år

7) Föredras revisorernas berättelse

8) Besluts om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrel-
sen och övriga ansvarspersoner för föregående år

9) Fastställs verksamhets-, seglations- och det ekonomiska programmet för 
innevarande år

10) Fastställs budget samt medlems- och andra avgifter för innevarande år

11) Behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden

Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så besluter eller när minst 1/10 av de 
röstberättigade medlemmarna skriftligen så anhåller. På extra föreningsmöte 
behandlas endast de frågor som anmälts i kallelsen.

§ 11 Mötesförfarande
Som ordförande vid föreningens möten, utom vid årsmöte, fungerar förening-
ens kommodor eller vicekommodor eller om båda är förhindrade, av mötet 
utsedd ersättare.

Vid föreningens möten har varje medlem som fyllt 18 år en röst och ärenden 
avgörs med enkel majoritet om inte annorlunda stadgats. Röstning sker ge-
nom öppen omröstning utom i det fall någon av de närvarande yrkar på sluten 
omröstning.

Vid lika röstetal avgörs ärendet vid val genom lottning, i andra ärenden är ord-
förandes röst avgörande.

Vid styrelse- och föreningsmöten förs protokoll. Styrelsens protokoll under-
tecknas av ordföranden och sekreteraren och justeras av en styrelsemedlem. 
Föreningsmötenas protokoll undertecknas av mötesordföranden, sekreteraren 
och två av mötet valda protokolljusterare.

§ 12 Båtregister
Föreningen för register över båtar som anmälts till föreningen, som är besik-
tigade och vars ägare är medlem av föreningen. Endast besiktigad och i för-
eningens register inskriven båt har rätt att föra föreningens flagga och övriga 
igenkänningstecken. Besiktning av till föreningen anmäld båt bör utföras av 
besiktningsman som uppfyller gällande kompetenskrav. Föreningen uppbär 
en särskild avgift för besiktning, vars storlek fastställs av årsmötet.

Båt som inte besiktigats utesluts av styrelsen ur båtregistret. Missbruk av de 
rättigheter som inskrivning i båtregister ger, medför uteslutning ur registret 
och förlust av rätten att föra föreningens flagga.

§ 13 Reglementen och direktiv
Föreningsmöte kan vid behov fastställa reglementen för olika befattningsinne-
havare, kommittéer och nämnder samt för flaggföring, etikett till sjöss och lands, 
utdelande och bärande av hederstecken samt föreningens igenkänningstecken 
m.m.

Styrelsen har rätt att utfärda direktiv och regler för ordning i hamnar, klubbhus 
och byggnader, användning av klubbens egendom m.m.

§ 14 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske vid två på varandra följande möten 
med minst en månads mellanrum. Vid vardera mötet krävs minst 2/3 majoritet 
för ändringsbeslut.

§ 15 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan ske vid två på varandra följande mö-
ten med minst en månads mellanrum. Vid vardera mötet krävs att minst 3/4 
av de närvarande är ense om beslutet. Vid upplösning av föreningen skall dess 
tillgångar, efter det alla skulder och ingångna förbindelser blivit erlagda, tillfalla 
en annan svenskspråkig, registrerad förening eller rättsgiltig sammanslutning 
som företräder föreningens målsättning och intressen.

§ 16 Lagtillämpning
I sådana fall där inget annat nämnts i dessa stadgar tillämpas bestämmelserna 
igällande lagstiftning.
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BÅTREGISTRET OCH RÄTTEN ATT 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 besikti-
gade. Via besiktningen kontrollerar klubben att båtägarna 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 vinterförvaringsplats.
Anmälningar, ändringar och ansökningar görs med blanketten för båtregister-
anmälan, som kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi.

Trafis båtregister: ”I farkostregistret ska registreras farkoster med motor, vars ef-
fekt 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. Siffrorna och 
bokstäverna bör vara minst 7,5 cm höga och 1,5 cm breda. Avståndet 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 bokstaven och siffrorna. En 
farkost som bör registreras får inte användas utan synligt registreringsnummer.

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

BESIKTNINGS OCH SÄKERHETSUTRUSTNING - 
NYHETER OCH INFORMATION
Avsikten med besiktning är att upprätthålla och utveckla båtsportens säkerhet 
genom att hjälpa och guida båtfarare i skötseln och utrustandet av sin båt, i 
utrustningens användning, och uppmuntra  positiva attityder gentemot säker-
heten. Utgångspunkten är sjöfararnas egen säkerhet. Då är de inte heller någon 
säkerhetsrisk för den kommersiella sjöfarten och övriga sjöfarare.

Besiktningens viktigaste grund är 8 § i stycke 3 i Sjötrafiklagen 463/1996: “En 
farkost skall ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick 
och ha sådana övriga egenskaper, att den är säker på alla de farvatten där den 
används.”

§ 6 ska också tas i beaktande: “En farkost får inte framföras av en person som 
med hänsyn till förhållandena inte innehar den ålder och inte besitter den 
förmåga och skicklighet som krävs.”

Ansvarsfrågor
Ansvar över båten och de personer som befinner sig i båten ligger hos båtens 
ägare eller innehavare, och under seglingens gång, hos kaptenen. Besiktning 
befriar inte från det här ansvaret. Kaptenen måste efter sin bästa förmåga 
försäkra sig om att båten fyller ovannämnda 8 § krav innan båten går till sjöss.

De nya besiktningsreglerna för medel för nödanmälan baserar sig på Gränsbe-
vakningens undersökningar och baserar sig på ”HJÄLP - Båtfararens instruktio-
ner för nödanmälan”. I praktiken uppfyller tidigare fordrade utrustningar även 
besiktningskraven i framtiden, men nu kan man även få båten besiktigad utan 
pyroteknisk utrustning.

Nödanmälan innehåller tre grundelement, som är basen för utrustningskraven

BEGÄRA HJÄLP, KOMMUNIKATION samt LOKALISERING

Kraven på medel för nödanmälan
Klass 1 alternativ A
VHF-DSC fast monterad
EPIRB (obs radiolicens, batteriets datum)
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare
1  LED-bloss med reservbatterier
2  Orange rök            
eller
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Klass 1 alternativ B
VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas
4  Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer
4  Röda bloss, eller 1 LED-bloss med reservbatterier och  2 Röda bloss
2  Orange rök
Rekommenders ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med lad-
dare

Klass 2 alternativ A
VHF-DSC fast monterad
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare
1  LED-bloss med reservbatterier eller 4 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare:
EPIRB (obs radiolicens, batteriets datum)
4  Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer
2  Orange rök           
eller

Klass 2 alternativ B
VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas
4  Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer
4  Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med 
laddare

Klass 3 alternativ A
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare
VHF-DSC fast monterad, vid färder utomskärs (obs radiolicens)
1  LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare: 2  Röda fallskärmsraketer +2  Röda bloss           
eller

Klass 3 alternativ B
2st Röda fallskärmsraketer
2st Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatteriereller
4st Röda bloss
eller
2st Röda bloss och 1 LED-bloss med reservbatterier
Rekommenderas ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad och VHF

Klass 4
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare rekommenderas
1st LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss i skärgården

I klasserna 1B, 2B och 3B bör giltighetstiden för den pyrotekniska utrustningen 
vid besiktningen vara inom tillverkarens angivna giltighetstid. Nödsignalerna bör 
vara i gott skick och förvarade enligt tillverkarens direktiv, i separat box skyddade 
från vatten och värme. I fall besiktaren finner föråldrad pyroteknisk utrustning, 
bör ägaren, innehavaren eller befälhavare informeras om att tillverkaren inte 
garanterar föråldrad utrustningsfunktion. Signalpistol och röda fallskärmspa-
troner, vars stighöjd är 300 meter (stämpel), ersätter röda fallskärmsraketer. 
Signalpistolen ersätter dock endast 2 st. röda fallskärmsraketer.

Giltighetstiden för ljuspistolernas patroner enligt stämpeln, eller utan stämpel 
högst 25 år, ifall de är i oklanderligt skick och inköpsdatum kan fastställas. 
Ljuspistolen kräver licens.

Utrustningen för nödanmälan bör förvaras på en plats som alla ombord kän-
ner till. Utanför seglationssäsongen bör de förvaras på en torr och sval plats, i 
enlighet med föreskrifterna för brandsäkerheten. 

Raketerna bör förvaras i upprätt ställning, så att deras flygbana förblir rak. Det 
pulveraktiga drivmedlet kan annars packa sig på ena sidan och flygbanan kan bli 
oberäknelig. Om en lämplig plats inte finns i båten (speciellt i små båtar) där de 
kan förvaras stående, 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.

Besiktningsdekal

Besiktningsdekalen fästes på babords (vänster) sida av förarhytten/kajutan, på 
en under gång väl synlig plats. Besiktningen av båten är ur ägarens/innehava-
rens/representantens synpunkt slutförd, då dekalen är fastsatt på angivet ställe, 
besiktaren fyllt i/gjort anmärkningar i protokollet samt undertecknat det och 
båtcertifikatet. Ur föreningens synpunkt är besiktningen slutförd när uppgifter-
na införts i förbundets besiktningsregister. Om den besiktigade båten hör till 
en annan klubb, är ägaren/innehavaren/representanten skyldig att meddela 
registerklubbens besiktningsansvarige om besiktningen, för registreringen i 
förbundets register.



86 87

ALLMÄNNA BÅTBESTÄMMELSER OCH REGLER ALLMÄNNA BÅTBESTÄMMELSER OCH REGLER

Besiktning av tävlingsbåt

Undantagna från registreringskravet är tävlingsbåtar, enligt följande:En täv-
lingsbåt är en båt, som används enbart för tävling. Enligt direktivet för nöj-
esbåtar skall tävlingsbåtar byggda efter 16.6.1998 vara försedda med en skylt 
med texten ”endast för tävlingsbruk” (intended solely for racing). Som tävlings-
bruk räknas även träning inför en tävling. Träningen sker med tävlingsbåten, 
med samma utrustning, och i stort med samma besättning som i tävlingen. 
Övervakande myndighet för sjötrafiken avgör om seglingen kan betraktas som 
träning från fall till fall. Ovan nämnda tillämpas också på tidigare byggda båtar. 
En tävlingsbåt bör även besiktigas, och en anteckning görs i fältet för anmärk-
ningar ”Oregistrerad båt, endast för tävlingsbruk”.

Brandvarnare och gasvarnare

Båtar med slutna sovutrymmen skall ha brandvarnare. Det rekommenderas 
att varje separat slutet sovutrymme har en skild brandvarnare. Alla på mark-
naden förekommande brandvarnare håller inte i båtbruk. Gasvarnare rekom-
menderas 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. Utlösar-
handtaget bör tryckas helt i botten, i annat fall uppnår man inte full släck-
ningseffekt. 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 inverkar 
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 släckningspulvret packar sig på ena sidan, med eventuella 
effektförluster. Vid besiktningen bör släckaren ha en giltig årsgranskningsan-
teckning. Om granskningsperioden tar slut under seglationssäsongen är det 
på båtfararens ansvar att släckaren blir granskad (härom görs en anteckning i 
besiktningsprotokollet).

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 slang-
en/strålen riktas åt rätt håll, mot eldens bas, så att inget pulver går till spillo.

Vid pentrybränder är släckningsfilten ofta betydligt effektivare än pulversläck-
aren. Enligt standarden för brandbekämpning i båtar, bör en släckningsfilt 
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 tillräck-
ligt med reservdelar och tillhörande servicehandböcker. Räddningsvästar 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 reservdelsförpackning. 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 konstruktionen uppdagas. Alla gånger 
räddningsvästen blir våt eller uppblåst bör den torkas, granskas och servas 
enligt tillverkarens direktiv och rekommendation.

Båtstege/ombordstigning

Fast monterad stege gör det möjligt för en person som fallit i vattnet att ta 
sig ombord, antingen vid aktern eller båtsida. Sådana 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 ne-
dersta 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.

Sjökort och elutrustning

Vid besiktningen godkänns endast papperssjökort, som baserar sig på Tra-
fikverkets senaste eller äldre korrigerade kartmaterial. Även annan leverantör, 
som använder motsvarandematerial, godkänns. Båtens elutrustning. Elutrust-
ningens funktion granskas. Elsystemets allmänna skick samt kopplingssche-
mat och landströmsystemet granskas.
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• Rep
• Ankare
• Förtöjning
• Fendertar
• Fjädring
• Bränsle-

delar

• Köydet
• Ankkurit
• Kiinnitys
• Lepuuttajat
• Joustimet
• Polttoaine-

tarvikkeet

Vi går vår egen väg

Har du bara 
den bank du 
behöver, eller 
har du den bank 
du förtjänar? 

Onko sinulla vain 
pankki jonka 
tarvitset, vai 
pankki jonka 
ansaitset? 

Hos oss på Ålandsbanken får du personlig  
service och tjänster utan kö. Under hela vår 
öppethållningstid får du hjälp med allehanda 
ärenden, även kontanter (inklusive utländsk 
valuta).  

Det är skillnad på banker, kom in på vårt 
kontor så märker du det! Vill du byta bank 
sköter vi om det praktiska. Vi betjänar 
vardagar kl. 9.30–16.30. 
Välkommen!

Meiltä saat henkilökohtaista palvelua, eikä 
sinun tarvitse jonottaa. Palvelemme sinua 
kaikissa pankkiasioissasi ja saat nostettua 
käteistä (myös ulkomaista valuuttaa), koko 
aukiolomme ajan. 

Saapuessasi konttoriimme huomaat, että 
pankeissa on eroa. Kun haluat vaihtaa pankkia, 
huolehdimme käytännön järjestelyistä. 
Palvelemme arkisin klo 9.30-16.30. 
Tervetuloa!

Köpmansgatan 24, Pargas. Tel. 0204 293 150 
Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (moms 24%). Samtalen bandas.

Kauppiaskatu 24, Parainen. Puh. 020 4 293 150 
Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24 %). Puhelu nauhoitetaan.

Kuljemme omaa tietämme
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