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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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Kommodoren har ordet
Jag är nu en god bit inne på mitt femte verksamhetsår som kom-
modor, detta trots att jag i slutet av förra säsongen siktat på att det 
var min sista på denna post. Det som var avgörande för mig att 
ännu ställa upp en period var det stöd och det goda samarbete vi 
har inom GK. Vid valmötet förra hösten valdes även två nya med-
lemmar in i styrelsen – Kari Kerke tog över efter Kimmo Tamminen 
i Porthamnskommittén och Filip Lundsten tog över efter Lena Mal-
mio i Infokommittén. Jag önskar Kari och Filip varmt välkomna till 
styrelsen och passar på att än en gång tacka Kimmo och Lena för 
det utmärkta arbete de gjort. Samtidigt kan jag med glädje konsta-
tera att de båda fortsätter som medlemmar i respektive kommitté 
– för mig är detta är ett tecken på att GK-andan finns och mår bra.  
GK-andan är något som jag också refererade till i mitt tal på vårt 60-
års jubileum i augusti 2014, då jag efter att ha gjort några plock från 
GK:s historia konstaterade att hela grunden till det GK vi har idag är 
att medlemmarna helt osjälviskt ställer upp och jobbar både för vår 
klubb och för varandra då det behövs. Uttrycket ”Fråga inte vad GK 
kan göra för dig – Fråga vad du kan göra för GK!”, som Eric Chanfreau 
myntat i Hamnkommittén, beskriver detta till fullo. Vi inser säkert alla 
att det är vår egen insats som är det viktigaste och kan inte förvänta 
sig att ”någon annan ställer nog upp, så då behöver inte jag”. Jag 
hoppas att alla har möjlighet att ta del i de talkon som ordnas både 
i Skräbböle- och Porthamnen och också i de evenemang som ordnas 
- detta är ett ypperligt sätt för både nya och även äldre medlemmar 
att komma med i gemenskapen och kanske även ställa upp som 
funktionär i klubben i framtiden.
Alla har säkert märkt att vi under fjolåret byggde ett nytt mastskjul 
och att det gamla rivits. Detta mammutprojekt har drivits igenom av 
vår fastighetskommitté med Tuula Stolpe i spetsen och med Enska 
Pesonen som ansvarig byggmästare. Mastskjulsprojektet blev dyrare 
än vad som ursprungligen budgeterades, främst på grund av att 
byggnämnden inte godkände den ”lätta” betongplatta som vi hade 
planerat. Det blev i slutändan en massiv platta med en hel del mera 
grävande, tjockare isolering och dubbelt så mycket betong som ur-
sprungligen var tänkt. Även den snäva tidtabellen, då allt måste vara 
klart till höstens båtupptagningar, ledde till att en stor del av arbetet 
måste göras med inköpt arbetskraft. Men slutresultatet talar nog för 
sig själv – vi har nu ett rymligt och modernt mastskjul med utrymme 
även för de längsta masterna vi kan ha i vår hamn (högspänningen 
på 17 meter som löper rakt över hamnen sätter vissa gränser på det-
ta). Nu återstår endast målningen av fasaden och det är planerat 
som talkoarbete. 

I Skräbbölehamnen har vi för övrigt inte gjort andra satsningar – säker-
heten förbättras dock med en säkerhetsvajer och tillhörande sele till 
mastkranen. Den kommer att installeras innan sjösättningssäsongen 
börjar.
Inom juniorkommittén har vi ju gjort en del satsningar de senaste 
åren, bl.a. anskaffat en RIB-följebåt och två Zoom-jollar. Under detta 
år kommer vi att ytterligare satsa på 5-6 optimistjollar, vilket verkli-
gen behövs eftersom både vårens och höstens jolleskolor är fyllda till 
bristningsgränsen. Även juniorlägret i Porthamnen är otroligt populärt.
Efter några år med lite mindre satsningar i Porthamnen blir det en 
desto större investering i år då vi kommer att förnya elsystemet. Det 
har visat sig att problemen vi under de senaste åren haft med både 
vattenpumpen och boilern i bastun till största delen förorsakats av 
ett undermåligt elsystem. Kablarna dras om och anslutningarna görs 
enligt dagens normer och detta gäller även elen till bryggorna. Arbetet 
görs under april månad och allt torde vara klart till säsongöppningen 
den 5 maj.
Hjärtstartaren som vi skaffade i fjol har förvarats över vintern i Skräb-
bölehamnen och den läggs tillbaka i skåpet på paviljongens östra 
långsida lagom till säsongsöppningen.
I årets kappseglingsprogram har vi de traditionella tävlingarna Hög-
land Race på midsommaren och October Race sista weekenden i 
september. Nytt i år för är att October Race startar i Porthamnen och 
har restaurangen i Pargas Port som bas. I år är det igen vår tur att 
vara med och ordna Kihti Two Star. Tävlingen, där skepparen endast 
får ha en besättningsman med ombord, går av stapeln lördagen den 
26 maj med start utanför Airisto och målgång i Porthamnen.
I fjol lyckades vi blåsa nytt liv i festkommittén genom en mycket lyckad 
vårfest, ”Ice-Breaking-Party” som ordnades den 1:a april i Manegen 

och planerna var att ha samma upplägg även i år, men 
tyvärr blev deltagarantalet så lågt att vi var tvungna att 
inhibera festen. Vi tar gärna emot goda idéer hur vi kan 
öka intresset för dylika medlemstillställningar – nästa 
år fyller GK 65 år och det skall ju i alla fall firas!
Jag önskar er alla en skön sommar 2018. 

Gunnar Laurén, kommodor
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BRA ATT VETA BRA ATT VETA

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.

§ 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.
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§ 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 
programmet 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

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 
styrelsen 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.
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§ 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.

GK VISION & STRATEGI

GK:s vision
Gullkrona Kryssarklubb är en miljömedveten, svenskspråkig båtklubb, med 
aktiva medlemmar inom alla medlemsaktiviteter: medlemsträffar, talkon, ju- 
nior-, 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).

Hedersmedlem Jack Henrikssons s/y Pipaluk på Skiftet.
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VEM GÖR VAD?
Medlemsärenden
Medlemsregister, 
adressändringar, 
meddelanden till 
styrelsen

Sekreterare Esa Lapela 0400-534 815 sekreterare@gk.fi

Båtärenden
GK-båtregister, vin-
terförvaring, brygg-
platser, segelboxar, 
båtfakturering

Hamnkapten Eric Chanfreau 050-379 0039 hamn@gk.fi

Sjösättning och 
upptagning Truckförare Bengt Ekholm 0400-871 433

Båtbesiktning, 
besiktningsregistrering Besiktningschef Jyrki Koivisto 040-528 6509 besiktning@gk.fi

Materialförsäljning 
och nycklar

Försäljning Kerstin Holm-
Barman 040-513 0713 artiklar@gk.fi

Tävlingsverksamhet

Kappsegling Tävlingschef Chrisse Lindquist-
Karppelin 044-052 5956 tavling@gk.fi

Juniorverksamhet
Jolleskola, tävlingar och 
läger Juniorchef Kim Westman 040-555 0107 junior@gk.fi

Porthamnen
Underhåll, förbättringar 
och bokningar Porthamnsintendent Kari Kerke 040-552 4192 porthamnen@

gk.fi
Fastigheter
Fastighetsunderhåll i 
Skräbbölehamnen och 
på Slipen

Fastighetschef Tuula Stolpe 045-6788 300 fastighet@gk.fi

Ekonomi, redovisning 
och fakturering
Utbetalningar, 
budgetering, bokföring 
och bokslut

Kassör Roy Aller 0400-476 746 kassor@gk.fi

Medlemsfakturering, 
reskontra Faktureringschef Mark Lassfolk

OBS! Kontakt 
endast per 
e-post

register@gk.fi

Information
Webbsida, Messto, 
årsboken, anslagstavlor Infochef Filip Lundsten 044-255 8515 info@gk.fi

GK:S ORGANISATION
Styrelsen

Gunnar Laurén Kommodor 040-555 0108 kommodor@
gk.fi

Erik Nordenswan Vicekommodor 0400-617 749 vicekommodor@
gk.fi

Esa Lapela Sekreterare 0400-534 815 sekreterare@gk.fi

Tuula Stolpe Fastighetschef 045-678 8300 fastighet@gk.fi

Roy Aller Kassör 0400-47 6746 kassor@gk.fi
Eric Chanfreau Hamnkapten 050-379 0039 hamn@gk.fi
Chrisse Lindquist-
Karppelin Tävlingschef 044-052 5956 tavling@gk.fi

Kim Westman Juniorchef 040-555 0107 junior@gk.fi

Kari Kerke Porthamnsintendent 040-552 4192 porthamnen@
gk.fi

Filip Lundsten Infochef 044-255 8515 info@gk.fi
Hamnkommittén 

Eric Chanfreau Ordförande/ 
Hamnkapten 050-379 0039 hamn@gk.fi

Svante Baarman Vicehamnkapten 045-136 9999
Bengt Ekholm Truckförare 0400-871 433
Jyrki Koivisto Besiktning 040-528 6509

Besiktning (under 
hamnkommittén)

Jyrki Koivisto Besiktningschef 040-528 6509 besiktning@gk.fi
Stig-Erik Bruun Besiktningsman 050-652 31
Niklas Eriksson Besiktningsman 050-443 7544
Markus Flinkman Besiktningsman 0400-661 988
Björn Friberg Besiktningsman 040-500 7024
Henrik Halonen Besiktningsman 0400-530 9 38
Markku Pohjavirta Besiktningsman 0400-533 482
Gunnar Laurén Besiktningsman 040-555 0108
Matti Pasila Besiktningsman 0400-456 774
Juha Åberg Besiktningsman 040-661 9677
Ilkka Helander Besiktningsman 050-324 3507
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Fastighetskommittén

Tuula Stolpe Ordförande/
Fastighetschef 045-678 8300 fastighet@gk.fi

Ensio Pesonen Arbetsledning 044-578 8300
Jonatan Reuter Verktyg
Marcus Dahlström Elsystem
Svante Johansson Elsystem

Green Team (under 
fastighetskommittén)

Ett Green Team kommer att bildas för att sköta klubbens grönområden i Skräb-
böle. Medlemmar som erhåller sin första bryggplats i hamnen förutsätts delta i 
Green Teams verksamhet.   

Infokommittén
Filip Lundsten Ordförande/Infochef 044-255 8515 info@gk.fi

Lena Malmio Webbmaster/
viceordförande 040-593 2687

Erik Nordenswan Messto 0400-617 749
Ralf Juslin Årsboksredaktör 041-490 3962
Helena Hartman
Svante Olofsson

Juniorkommittén

Kim Westman Ordförande/
Juniorchef 040-555 0107 junior@gk.fi

Emil Granberg Viceordförande
Oliwer Bäcklund
Isabella Laurén
Didrik Lundsten
Filip Lundsten
Jockum Lundsten
Anton Mattsson
Axel Mattsson
Mathias Mattsson

Porthamnskommittén

Kari Kerke Ordförande 040-552 4192 porthamnen@
gk.fi

Tor Laurén Viceordförande
Jonas Baarman
Pontus Jansén
Håkan Johansson
Mathias Kerke
Mikael Ramstedt
Jan Sjöblom
Heikki Sukkinen

Kimmo Tamminen
Viktor Tschernij

Tävlingskommittén
Chrisse Lindquist-
Karppelin Ordförande 044-052 5956 tavling@gk.fi

Mark Lassfolk Viceordförande

Erik Nordenswan October race, 
Vicekommodor 0400617749 vicekommodor@

gk.fi

Johan Korin
Jacob Fellman
Lars Gestarnius
Fredrik Lehtonen

Övriga funktionärer
Helena Bruun urklippsbok 02-458 3497
Kerstin Holm-
Baarman

GK-artiklar och 
-nycklar 040-513 0713 artiklar@gk.fi

GK-styrelsen 2018. 
Från vänster Kari Kerke, Roy Aller, Tuula Stolpe, Kim Westman, Chrisse Lindquist-
Karppelin, Erik Nordenswan, Filip Lundsten (stående), Eric Chanfreau, Esa Lapela 
och Gunnar Laurén.
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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 och låga avgifter är en direkt följd av medlemmarnas frivil-
liga arbetsinsatser. Det obligatoriska talkodeltagandet  berör alla medlemmar. 
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 ca en veckas varsel. Som talkoin-
sats räknas all funktionärsverksamhet, allt deltagande i GK:s talkotillfällen och 
medlemsprojekt och övriga aktiviteter som gynnar klubben och stöder dess 
verksamhet.

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
• kostnadsförslag.

Mindre medlemsprojekt kan utföras med enskilda styrelsemedlemmars god-
kännande. Större medlemsprojekt med väsentliga kostnader bör presenteras 
skriftligt för styrelsebeslut.

Allmänna regler
• Hjälp till när du ser att behov finns
• Städa och håll ordning i skjulen och på hamnområdet
• Reparera den GK-egendom du råkat ha sönder
• Anmäl eventuell skadegörelse till styrelsen
• 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, HOPVIKTA 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 årligen ihop och förs till avstjälpningsplatsen.

Nycklar, bevakning och säkerhet
Nycklar till portar, skjul och servicehus i Skräbböle: se GK-artiklar & -nycklar.

Bevakningen av  GK:s områden är baserad på medlemmarnas säkerhetstän-
kande, att aktivt besöka och hålla den egna båten och andras båtar samt bygg-
nader och bryggor under uppsikt, se till att portarna är låsta samt rapportera 
om eventuella olägenheter.

Säkerheten i hamnarna har förbättrats med räddningsstegar och livbojar.
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GK:S AVGIFTER 2018
Årsmötet 17.3.2018 godkände årets budget och klubbade samtidigt avgifterna 
som gäller under året. Dessa är:

Medlemsavgifter

Huvudmedlem  60 €  (varav 12,50 € går till SBF)

Familjemedlem  22,50 € (varav 12,50 € går till SBF)

Juniormedlem  10 € (varav 5 € går till SBF)

Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift. 
Ständigt medlemskap beviljas inte längre. 

Inskrivningsavgifter

Pargas   300 €

Åboland  600 €

Övrigt   900 €

Familjemedlemmar och juniormedlemmar betalar ingen inskrivningsavgift.
Inskrivningsavgift betalas inte vid anslutning till och med det år medlemmen 
fyller 25 år. 

 

Båtavgifter

Båtregisteravgift   20 €/år

Bryggavgift, båtens bredd (m) x 80 €/m

Skjulavgift (yta)   8 € m2/år

Förvaring ute, båtens yta (l x b)

 Vinter   6 €/m2

 Sommar  6 €/m2 

Båtlyft    50 €/lyft

Segelbox   60 €/år

Roddbåt/jolle, uteförvaring 

 Vinter   20 €

 Sommar   20 €   

GK-ARTIKLAR:
Flaggor      Pris

Klubbflagga 010  44 x 72 cm  31,00 €

Klubbflagga 020 55 x 90 cm  40,00 €

Klubbflagga 030 66 x 108 cm  44,00 €

Klubbflagga 131  80 x 131 cm  64,00 €

Vimplar
Klubbvimpel 010 22 x 44 cm  28,00 €

Klubbvimpel 045 26 x 50 cm  33,00 €

Märken och kokarder

GK-märke för klubbrock/blazer   10,00 €

GK-kokard     15,00 €

Övrigt

Slips      25,00 €

Pins         1,00 €

GK-dekal 10 x 10 cm       2,00 €

GK-dekal 20 x 20 cm       4,00 €

Nyckelring i kork        2,00 €

Vi har också ett antal artighetsflaggor för Sverige, Danmark och Åland. Dem 
säljer vi slut för 5€/flagga.

Dessa ovan nämnda produkter finns till salu under besiktningskvällarna i 
maj-juni nere i Klubbstugan i Skräbböle.
De kan också beställas via e-post: artiklar@gk.fi eller per telefon av Kerstin 
Holm-Baarman 040 5130713.
Vid postförsändelse tillkommer en hanteringsavgift på 5€.
OBS! UNDER JULI-MÅNAD ÄR DET INGEN FÖRSÄLJNING, VARKEN I KLUBB-
STUGAN ELLER PER POST!



20 21

BRA ATT VETA BRA ATT VETA

GK-NYCKLAR 
Nycklar       Pris

Nyckel till Skräbböle hamnområde nr 5   20,00 € /nyckel

Nyckel till Porthamnen nr 8    20,00 € /nyckel

Nyckel till Granskär, Åland (Färjsundets Seglarförening) 20,00 € /nyckel

Nycklarna kan endast beställas av Kerstin Holm-Baarman: via e-post:  
artiklar@gk.fi eller per telefon 040 5130713. 

Vid postförsändelse tillkommer en hanteringsavgift på 5€.

NU FINNS GK-TEXTILIERNA IGEN!
Under många år sålde GK olika textilprodukter med klubbens emblem. Det 
var dock ganska mycket pengar fast i lagret och försäljningen och lagerhan-
teringen blev arbetsdryg. 

Nu har GK emellertid gjort en överenskommelse med Pargasföretaget Kelo-
vee om att de tar hand om produktionen och försäljningen av de populära 
textilierna. Det sortiment som nu finns att köpa är: 

VINDTÄT OCH VATTENAVSTÖTANDE FLEECE
Färg: mörkblå.  
Pris: 79€

PIKÉSKJORTA
Färg: Mörkblå eller vit. 
Pris: 33,60€ (större än XXL: 41,50€)

SKÄRMMÖSSA (LIPPIS) MED VINDSNÖRE
Färg: mörkblå 
Pris: 18,20€

STICKAD MÖSSA (PIPO)
Färg: mörkblå 
Pris: 14€

Beställning sker direkt från Kelovee: Köpmansgatan 3, 21600 Pargas 
         +358 10 420 8080 
         www.kelovee.fi 
         Kontaktperson: 
         Tony Lehtinen (tony.lehtinen@kelovee.fi)

OBS! Kelovee håller inte GK-produkterna i lager utan de måste beställas. 
Leveranstiden kan variera beroende på hur beställningarna kommer in. 

Kerstin Holm-Baarman



22 23

BRYGGPLATSER OCH VINTERFÖRVARING

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 trenden är att fritidsbåtarna blir allt större är det ingen självklarhet att 
en 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, vikt 8 ton. Bryggorna, bojarna, mastkranen, 
vinterförvaringen och truckens lyft- och transportkapacitet  är dimensionerade 
enligt GK-MAX under normala förhållanden.

Bryggplatser
Ansökan om bryggplats bör alltid skriftligen. Blanketten  för båtregisteranmälan 
kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi. Ansökningarna om bryggplats bör 
vara hos hamnkaptenen årligen senast 31.3. Bryggplatserna fördelas på våren 
och utdelas enligt båtarnas längd, bredd, djupgående samt typ. Kontrollera alltid 
före sjösättningen att du förtöjer din båt på rätt bryggplats. En förteckning över 
bryggplatserna publiceras på anslagstavlan i Skräbbölehamnen.

Tillfälliga bryggplatser
GK är inte en gästhamn. Icke-medlemmar anvisas i första hand till kommersi-
ella gästhamnar och marinor. Förtöjningsplatser får inte utan hamnkaptenens 
medgivande överlåtas åt annan person varken för kortare eller längre tid. 
Hamnkaptenen kan bevilja tillfällig förtöjningsplats åt medlemsbåt för kortvarig 
vistelse i hamnen.

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

1. Båtarnas förtöjning skall vara ändamålsenlig och ordentligt sträckt för att 
förhindra att båten driver in på grannens båtplats. Förtöjning till boj eller 
stolpar skall göras med två linor lagda i kors över akterspegeln.

2. Se till att inga utstickande föremål (bom, ankare, flaggstång, jolle etc.) 
hindrar grannbåten att lägga till.

3. Visa hänsyn till din båtgranne genom att lägga ut tillräckligt stora och 
tillräckligt många fendare kring din båt. Fendarna skall placeras på rätt 
höjd  så att de skyddar både din och din grannes båt. Tänk på att det 
bästa sättet att skydda din båt från skador, då din båtgranne tar i land i 
byig sidovind, är att se till att din egen båt är stadigt förtöjd och att du 
har fendare placerade akteröver och midskepps, där sannolikheten för 
kontakt mellan båtarna är störst.
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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 slutar an-
vända de mjuka smetiga bottenfärgerna  av miljöskäl. Ett obestridligt faktum är 
att bottenfärgerna är giftiga. De mjuka färgernas effekt  baserar sig på urlakning 
vilket medför olägenheter då de smetar av sig. 

Vid upptagningen på hösten lossnar en stor del av färgen då båtbottnen tvättas 
vilket 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. Vissa klubbar, exempelvis Helsingfors Segelklubb (HSK), 
har redan 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/pohjamaali-illan-satoa . 

Flera GK medlemmar har redan bytt eller kommer att byta till mera lättskötta 
hårda bottenfärger under den kommande säsongen. I detta sammanhang 
är det skäl att påminna båtägarna om att rengöring av båtskrovet med soda-
blästring på GK:s område är förbjudet. Andra rengöringssätt är tillåtna under 
förutsättning att den avlägsnade färgen och slipdammet samlas upp och be-
handlas som problemavfall samt att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att 
förhindra nedsmutsning av omgivningen och grannbåtar.

Vinterförvaring och märkning av egendom
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 Skräbbölehamnen eller på Slipplanen. Vidare 
finns tre båtskjul i Skräbbölehamnen och två på Slipplanen. Skjulplatserna  
beviljas i första hand för träbåtar och sådana båtar som behöver en skyddad 
plats för reparationer.

Vinterförvaringsplats bör alltid ansökas skriftligen. Blanketten  för båtregister-
anmälan kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi. Ansökningarna bör vara 
hos hamnkaptenen årligen 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 under vinterförvaringen. De gula lapparna 
finns i serviceskjulen, i trucken och i klubbhusets kansli. Omärkta föremål, allt  
från båtar, jollar, båtdelar, båtvaggor, redskap, samlas upp och förs till avstjälp-
ningsplatsen.

Båtvaggor och trailers
Båtvaggorna och -trailers bör vara i sådant skick att de kan dras med trucken. 
Vinterförvaringen på GK:s område kräver att båtvaggorna är så starkt konstru-
erade 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 trailer så att de lätt kan flyttas. En båt med undermålig eller olämplig vagga 
kan nekas vinterförvaring. Vagga och trailer som tagits ur bruk bör av båtägaren 
avlägsnas från hamnområdet.

Vinterförvaringsplatsen bör städas FÖRE sjösättningen. Båtägaren kan vägras 
sjösättning om platsen inte är städad. Trävirke, och annat täckningsmaterial som 
skall uppbevaras knippas och fästs vid båtvaggan som skall vara märkt med GK:s 
gula lapp. Privata ”båtskjul” bör nedmonteras för sommaren. Omärkta vaggor 
och andra omärkta föremål avlägsnas från området under städtalkon. Det här 
gäller i synnerhet skjulplatser, som tenderar att bli uppbevaringsplats för all slags 
bråte som kan utgöra brandfara.  Allt omärkt löst bråte och övergivna båtvag-
gor lastas vid städtalkon på lösflak för vidarebefordran till avstjälpningsplatsen.

Att beakta i båtskjulen
• Rökning 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.

• Placera din båt och trailer så att den inte blockerar genomfart.
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Båtar som inte sjösatts årligen före 30.7 betraktas som sommarförvarade. GK 
uppbär en avgift för sommarförvaring som är lika stor som vinterförvaringen. 

GK förbehåller sig rätten att flytta sommarförvarade båtar under sensommaren 
för att bereda plats för höstens upptagning. Det är därför ingen självklarhet att 
en båt kan behålla samma vinterförvaringsplats varje år.

Båtar som inte sjösatts årligen före 30.7 betraktas som sommarförvarade. GK 
uppbär en avgift för sommarförvaring som är lika stor som vinterförvaringen. 

GK förbehåller sig rätten att flytta sommarförvarade båtar under sensommaren 
för att bereda plats för höstens upptagning. Det är därför ingen självklarhet att 
en båt kan behålla samma vinterförvaringsplats varje år.

Masthantering
Endast avmastade båtar får vinterförvaras i GK. Det är strikt förbjudet att vin-
terförvara båtar med masten stående. Att lyfta båtar med riggen stående är 
tidskrävande och medför onödiga risker både under lyftskedet och under 
förvaringen. GK har haft incidenter där  vinterförvarade båtar fallit omkull i 
vinterstormar och dragit med sig andra båtar i fallet. 

Av- och påmastning sker med hjälp av mastkranen. Trucken är avsedd endast 
för lyft och transport av båtar.

• Studera säkerhetsföreskrifterna för mastkranen noggrant. 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. Användning av och 
klättring i mastkranen sker på eget ansvar. Mastkranen är ingen lekplats 
för barn!

• Mastkranens högsta tillåtna belastning är 240 kg.

• Personlyft med mastkranen är strikt förbjudet.

• Under vintern skall masten uppbevaras på båten, i mastskjulet eller båt-
skjulet (om du har skjulplats). Masten skall vara försedd med GK:s gula 
lapp med med ägarens namn. Bommar får inte uppbevaras i mastskjulet! 
Spridarna bör avlägsnas från masterna som uppbevaras i mastskjulet.

• ”Båtlösa” master får inte uppbevaras utan lov i mastskjulet.

Upptagning och sjösättning
• Beställ trucken i tid av truckföraren Bengt Ekholm, tel 0400-871 433.

• Förbered upptagning och sjösättning så långt som möjligt på förhand. 
Båten skall vara klar för lyft på överenskommen tid.

• 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 dammet.

• Genomfart framför båtskjulen är förbjudet då kedjan är uppsatt!

• Undvik att köra över vattenslangar och elkablar. Använd skydd av plankor 
på vattenslangen och elkabeln.

• Parkering på området sker på egen risk. Lämpliga parkeringsområden i 
Skräbbölehamnen är vågbrytaren, mellan båtskjulen samt utanför stäng-
slet. Se till att din bil inte hindrar verksamheten under sjösättnings- och 
upptagningstiderna. GK förbehåller sig rätten att flytta felparkerad bil.
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Nationella flaggningsregler för fritidsbåtar
De regler som gäller flaggnings på fritidsbåtar finns mycket tydligt beskrivna i 
publikationen ”Flaggreglemente” som utges av SBF. I publikationen kan man 
också läsa den intressanta historien om hur klubbflaggan har kommit till.

• När det gäller flaggning, särskilt med klubbflagga, är det viktigt att 
komma ihåg:• I hamn halas flaggan vid solens nedgång, dock senast  
kl 21. Det enda undantaget från den här regeln är midsommarnatten, 
då akterflaggan hålls hissad.

• Under gång är flaggan alltid hissad.

•  Vid kappsegling förs inte akterflagga.

• Klubb- och andra vimplar hissas i styrbords salning. Den i rang viktigaste 
vimpel (i regel den egna klubbens vimpel) är överst. Vimplar hålls hissade 
dygnet runt. 

• Nationsflagga i miniatyr, s k artighetflagga eller destinationsflagga, hissas 
i styrbord salning. Övriga vimplar flyttas då till babords salning.  Arti-
getsflaggan följer samma rytm som akterflaggan och skall alltså halas 
till natten.   

• Festflaggnig över topp skall följa akterflaggans tidsrytm och får endast 
hissas i hamn.

BÅTREGISTER OCH BESIKTNING
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 besik-
tigade. Via besiktningen kontrollerar klubben att båtägaren förstått att hålla 
båten och utrustningen i sjödugligt skick. Varje besiktigad båt erhåller en dekal 
som skall fästas synligt på båtens babordssida.

GK:s båtregister
Endast båtar i GK:s båtregister har rätt att föra GK:s flagga samt 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 effekt enligt tillver-
karens 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 båt-
ägaren 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.

Rätt att föra klubbflagga
Endast en besiktigad båt, som finns i föreningens båtregister och vars finländska 
ägarandel är över 60%, har rätt att föra föreningens akterflagga. 

Föreningens utländska medlem och båtägare bör som akterflagga föra sitt 
hemlands flagga och, som bevis på sitt medlemskap, föra föreningens vimpel 
under styrbords salning. Om den utländska medlemmen och båtägaren är fast 
bosatt i Finland och EU-medborgare, kan hen hos Trafik- och kommunikations-
ministeriet ansöka om lov att få föra båtklubbens flagga som sin båts akterflagga.

Då klubbflagga förs på båt bör de nationella flaggdirektiven följas. Foto: Ralf Juslin
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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

Rekommenderas ytterligare: 

• Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare

Klass 2 alternativ A
• VHF-DSC fast monterad

• Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare

• 1 LED-bloss med resevbatterier eller 4 röda bloss

Rekommenderas ytterligare:

• EPIRB (obs radiolicens,batteriets datum)

• 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 röda raketer

• 2 Orange rök

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

BESIKTNINGS OCH SÄKERHETSUTRUSTNING - 
NYHETER OCH INFORMATION
Avsikten med besiktningen är att upprätthålla och utveckla båtsportens säker-
het genom att hjälpa och handleda båtägare i skötsel och utrustande av båt, i 
användning av utrustning, och att uppmuntra  till en positiv attityd gentemot 
säkerhet. Utgångspunkten är sjöfararens egen säkerhet. Med tillräckliga kunska-
per, en besiktad båt  och rätt utrustning är man 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 för 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 instruktioner 
för nödanmälan.” I praktiken uppfyller tidigare utrustning även i framtiden 
besiktningskraven, men nu kan man även få båten besiktigad utan pyroteknisk 
utrustning.

Nödanmälan innehåller tre grundelement, som utgör grunden för utrustnings-
kraven

• BEGÄRA HJÄLP

• KOMMUNIKATION 

• LOKALISERING

Kraven på medel för nödanmälan i de olika besiktningsklasserna är:

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
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Besiktningsdekal
Besiktningsdekalen fästes på babords (vänster) sida av förarhytten/kajutan, på en 
väl synlig plats. Besiktningen av båten är ur ägarens/innehavarens/representan-
tens synpunkt slutförd då dekalen är fastsatt på angivet ställe, besiktaren har fyllt 
i/gjort anmärkningar i protokollet samt undertecknat det och båtcertifikatet. Ur 
föreningens synpunkt är besiktningen slutförd när uppgifterna har införts i för-
bundets 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.

Besiktning av tävlingsbåt 
Undantagna från registreringskravet är tävlingsbåtar enligt följande: 
En tävlingsbåt är en båt, som används enbart för tävling. Enligt direktivet för 
nöjesbåtar skall tävlingsbåtar byggda efter 16.6.1998 vara försedda med en skylt 
med texten ”endast för tävlingsbruk”(intended solely for racing). Som 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 rekom-
menderas att varje separat slutet sovutrymme har en skild brandvar-
nare. Alla på marknaden förekommande brandvarnare håller inte i bå-
tar så det är skäl att försäkra sig om att varnaren är avsedd för båtbruk.   
Gasvarnare rekommenderas i båtar med flytgasapparater.

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

Släckarens storlek 
Trots att besiktningen godkänner en släckare med effektbeteckningen 8A 68B 
(f.d. 2 kg) är brukstiden i praktiken mycket kort, ca. 2 sekunder. Utlösarhandtaget 
bör tryckas helt i botten, i annat fall uppnår man inte full släckningseffekt. Det 
finns skäl att diskutera med besiktaren om en större släckare eventuellt borde 
införskaffas.

Klass 3 alternativ B
• 2st röda fallskärmsraketer

• 2st röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier

eller

• 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 utrust-
ningen vid besiktningen vara inom tillverkarens angivna giltighetstid. Nöd-
signalerna bör vara i gott skick och förvarade enligt tillverkarens direk-
tiv 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 utrustnings funktion. 
Signalpistol och röda fallskärmspatroner vars stighöjd är 300 meter (stämpel) 
ersätter röda fallskärmsraketer. Signalpistolen ersätter dock endast 2 st röda 
fallskärmsraketer.

Giltighetstiden för signalpistolernas patroner är enligt stämpel, eller utan stäm-
pel högst 25 år ifall de är i oklanderligt skick och inköpsdatum kan fastställas. 
Signalpistolen kräver licens.

Utrustningen för nödanmälan bör förvaras på en plats som alla ombord känner 
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 krackelera eller brytas av och detta kan påverka flygbanan.
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Sjökort 
Vid besiktningen godkänns endast papperssjökort, som baserar sig på Trafikver-
kets senaste eller äldre korrigerade kartmaterial. Även annan leverantör som, 
använder motsvarande material, godkänns. 

Elutrustning
Elutrustningens funktion granskas. Elsystemets allmänna skick samt kopplings-
schemat och landströmsystemet granskas.

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 som  följd. Vid besiktningen bör släckaren ha en giltig årsgransk-
ningsanteckning. Om granskningsperioden tar slut under seglationssäsongen 
är det på båtfararens ansvar att släckaren blir granskad (anteckning görs i be-
siktningsprotokollet).

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 släckningsfilt ofta betydligt effektivare än pulversläckar. 
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 reservdels förpackning. Räddningsvästarna bör 
granskas och servas enligt tillverkarens direktiv. Över utförd service bör finnas 
anteckning på västen. Tillverkarna rekommenderar att västarna förnyas efter 
10 år eller tidigare om fel i funktion och konstruktionen uppdagas. Varje gång 
räddningsvästen blivit våt eller uppblåst bör den torkas, granskas och servas 
enligt tillverkares direktiv och rekommendation.

Båtstege/ombordstigning
Fast monterad stege som gör det möjligt för en person som fallit i vattnet att 
ta sig ombord, antingen vid aktern eller båtsidan. 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 nedersta 
steg bör vara minst 300 mm under vattenytan då den är i sitt nedersta läge. 
Om en olastad båts fribord är under 500 mm krävs ingen stege. I en sådan båt 
bör finnas handtag med vilket man kan ta sig ombord.

Lägenhet nr 89 i Porthamnen  Foto: Ralf Juslin
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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 flagga.  Då båten 
stryks ur GKs register förlorar den också rätten till bryggplats, vinterförvaring 
och trucklyft. Vidare kan en obesiktad 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, ”bondförnuft” 
får användas, men en giltig båtförsäkring som täcker tredje parts skador och 
en granskad eldsläckare är absoluta minimikrav. Enda undantaget från besikt-
ningskravet utgörs av GK-registrerade jollar och roddbåtar.

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 den anser att det finns orsak till det. Grundbe-
siktningen 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 skrovbesikt-
ningen granskas från utsidan båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och 
skrovgenomföringar. 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. Besiktning kan undantagsvis ske senare om godtagbara skäl före-
ligger (t.ex. köp, nybygge, sjukdom). Vid besiktningen skall båten vara sjösatt och 
besiktningsutrustningen tillgänglig. Klubbens styrelse kan bevilja besiktningen 
en förlängd giltighetstid för längre utrikesfärder, emellertid för högst fem år.

GK:s besiktningsmän finns på plats i Skräbbölehamnen varje måndag 18.00 
– 19.30 under tiden från maj till juni. Besiktningen är avgiftsfri under förut-
sättningen att den sker under den här tiden i GK-hamnen. Om besiktning 
önskas på annan tid eller plats skall skild överenskommelse göras med nå-
gon av besiktningsmännen. Vid besiktning på annan plats uppbärs en extra 
avgift för resan som betalas kontant (20 € +  0,40 €/km) vid besiktningen.  
En separat förteckning över ”besiktningsmän i tjänst” vid varje besiktningskväll 
finns på anslagstavlan i hamnen. Hamnen är indelad i tre områden: ponton-
bryggan, skjulbryggan och piren. Lediga besiktningsmän finns vid mastkranen 
– iklädda gul väst. Anmälning sker vid mastkranen från och med kl 18.00, och 
båtarna besiktigas i den ordning anmälningarna kommit in.
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GK:S MEDLEMSANTAL 2018
Gullkrona Kryssarklubb hade i mars 2018 följande medlemsantal:

 Kategori   Antal 

 Hedersmedlemmar  2

 Juniorer    48

 Ständiga medlemmar  60

 Huvud & familjemedlemmar 676

 TOTALT    786

24/7
Öppet

Allmogesegling.  Foto: Ralf Juslin
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25.8.  Forneldarnas natt i Porthamnen

27.8. Jolleskola

September 2018
3.9. Jolleskola

 Styrelsemöte

10.9. Jolleskola

17.9.  Jolleskola

24.9.  Jolleskola

29.9. October Race 29-30.9.

30.9.  Sista dag att ansöka om vinterförvaringsplats

Oktober 2018
8.10. Styrelsemöte

20.10.  Porthamnen stängs

27.10. Flagghalning

 Valmöte

31.10. Sista lyftdag med trucken

 Vattnet stängs i hamnen

November 2018

5.11. Styrelsemöte

December 2018
-

Januari 2019

-

Februari 2019
-

Mars 2019

31.3. Sista dag att ansöka om bryggplats

April 2019
-

HÄNDELSKALENDER 2018 – 2019
(en uppdaterad händelsekalender finns på www.gk.fi)

Maj 2018
1.5.  Flagghissning

5.5. Porthamnen öppnas, vårtalko

7.5.  Jolleskolan börjar

 Styrelsemöte

20.5. Besiktning och eldsläckargranskning

26.5. Kihti Two Star (målgång i Porthamnen)

28.5. Besiktning

 Jolleskola

Juni 2018 
4.6. Besiktning

 Jolleskola

 Styrelsemöte

11.6. Besiktning

 Jolleskola

16.6. Porthamnsdagen

18.6. Besiktning

 Jolleskola

23.6. Midsommarfest i Porthamnen

24.6. Högland Race

25.6. Besiktning

Juli 2018
-

Augusti 2018
9.8. Juniorläger i Porthamnen 9-12.8.

18.8. Pargas Cityregatta

 GK-klubbmästerskap

20.8. Jolleskolan fortsätter
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HAMNKOMMITTÉN
Aktuellt inom hamnverksamheten 2018:

I Skräbbölehamnen repareras bryggor och stolpar och bojar justeras efter vin-
terns och isens härjningar. 

I februari när kölden och isen var stark passade Ivriga GK-medlemmar  på 
att reparera och förbättra bryggorna. Locken och stödkonstruktionerna på 
bryggan bredvid mastkranen  och gångbron till inre pontonbryggan byttes ut 
och förstärktes. Vattenledningen till inre pontonbryggan byttes ut och fick en 
bättre dragning. 

Under våren kommer båda pontonbryggorna att få stödpålar som dämpar 
deras rörelser vid kraftig sjögång.  Ett trettiotal stolpbojar kommer att placeras 
ut vid inre pontonbryggan. Vidare kommer belysningen att förbättras och en 
ny port att installeras.

På Slipplanen kommer området vid infartsporten att rensas upp och stängslet 
och porten flyttas fram till GK:s tomtgräns. Elförsörjningen till Slipen förbättras 
genom en ny matarkabel och flera eluttag och belysning skall installeras.

Mitt i den strängaste vinterkylan reparerade ivriga GK:are bryggan vid mastkranen. 
Foto: Eric Chanfreau

I början av juni kommer det sedvanliga städtalkot att utföras. Ca 40-50 medlem-
mar brukar delta i talkon i Skräbbölehamnen och på Slipen. Själva städjobbet 
brukar ta 1-1,5 timme, följt av ett uppskattat korvgrillningskalas på Slipen.

Båtbesiktningen inleds 20.5.2018 och pågår sedan varje måndagkväll till och 
med 26.5.2018. Den första besiktningskvällen 20.5.2018 är det också eldsläck-
argranskning i Skräbbölehamnen. 

Medlemmarna uppmärksammas på att en skriftlig ansökan om ny vinterför-
varingsplats skall lämnas in till hamnkaptenen senast 30.9.2018 och att sista 
dagen för höstens båtlyft är 31.10.2018.

GK har ett avtal för utbyte av tjänster med scoutkåren St Simons Sjöfararna, 
dykarklubben Tumlarna och Pargas Sjöräddare. Föreningarna får vinterförvara 
sina båtar på GK:s område mot utbyte av överenskomna tjänster.

 Eric Chanfreau
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Masternas underhåll sker härefter enbart på mastdepån, inte på hamnplanen, 
parkeringsområdet eller gräsmattorna. Mastdepån ligger på ungefär samma 
ställe som tidigare. Depå-området märks med skylt och trafikhinder sätts upp.

Hamnområdet kryllar för tillfället av diverse privata mastbockar som lämnas 
huller om buller både på våren och hösten. Istället för privata mastbockar byggs 
nya enhetliga bockar på talko och de kommer att förvaras på märkt plats på 
hamnområdet. Alla privata bockar slopas, endast ”GK-bockar” kommer att vara 
tillåtna. 

Masttransportvagnarna har tjänat troget flera år och de söndriga vagnarna 
skrotas. Den befintliga fyrhjuliga vagnen kvarstår och en ny vagn införskaffas. 

Nordkalk har donerat två skjutportar till GK. Den ena installeras i år som hu-
vudport till Skräbbölehamnen och den andra eventuellt senare vid den andra 
infarten. Porten förses med motor men kan även öppnas manuellt. Om portens 
öppningssystem informeras närmare  före den tas i bruk.

Slipplanens socialutrymme lider av ett märkbart dammproblem som beror på 
att innertak saknas. Innertaket skall byggas med talkokrafter under kommande 
säsong. 

Hamn- och fastighetsverksamheten saknar för tillfället ett ändamålsenligt la-
gerutrymme. En båtskjulplats i skjul 1 skall inredas för förvaring av virke, bojar, 
kättingar etc. Arbetet görs med inkallade talkokrafter.

FASTIGHETSKOMMITTÉN  
Det nya mastskjulet togs i bruk hösten 2017. När alla master var inne på hyllorna 
kunde man konstatera att utrymmet mer än väl räcker till för dagens behov 
och att reservkapacitet finns för framtiden.

Mastförvaringsreglerna uppdaterades och de justeras kontinuerligt enligt 
prövning. Till exempel kan förvaringen av förstagsprofiler/rullsystem eventuellt 
ändras då utrymme finns, men tillsvidare gäller regeln att förstagsprofilen bör 
avlägsnas från masten. Bommar förvaras som tidigare på eller i båten, inte i 
mastskjulet. Markeringen med gula lappar fungerar berömvärt. Markeringen 
är ytterst viktig för att man vid behov kan få kontakt med ägaren. Placeringen 
av masterna sker längdvis på färgmärkta hyllor. Hyllfärgen indikerar mastens 
längd. Placeringen är planerad så att ingen mast skall blockera trafiken i skjulet.

Det nya mastskjulet skall målas med talkokrafter under kommande säsong.

Bilparkeringen tar form så småningom när man ser hur trafiken i hamnen ut-
vecklar sig. Det blir snedparkering utanför staketet och nya parkeringsplatser 
på hamnområdet. Parkeringen på hamnområdet ordnas så att infarten till 
mastskjulet alltid är fri från bilar. Parkeringsplatser finns även vid vågbrytaren 
och mellan båtskjulen. Samma parkeringsregler som gäller i trafiken bör också 
följas på hamnområdet. 

Ordning och reda. Notera hyllornas färgkoder för olika långa master.

Tuula Stolpe
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Vi startar säsongen 2018 med vårtalko 5.5. Om vädrets makter gynnar oss, så 
finns det gott om både stora och små uppgifter för var och en som vill hjälpa 
till. Den 26.maj arrangeras Kihti Two-Star med målgång i Porthamnen. Den 
traditionella Porthamnsdagen går av stapeln den 16. juni. Vi hoppas speciellt 
att alla nya medlemmar kommer och bekanta sig med vår fina utehamn. 
Midsommarafton firas i Porthamnen,som tidigare i trevlig samvaro. På midsom-
mardagen blir det igen dags för det tuffa, men ack så lekfulla Högland Race.

Årets juniorläger arrangeras av Juniorkommittén 9-12.8. Medlemmarna bedes ta 
i beaktande juniorernas och arrangörernas behov av hamnen, paviljongen och 
bastun. Användingen av paviljongen och bastun under lägret bör koordineras 
med lägerledarna.

Forneldsveckoslutet har traditionellt samlat flera båtlag till Jermo. Vi hoppas vår 
fina paviljong kan stå till tjänst även i år för trevlig samvaro I GK anda.

Enligt planen stängs Porthamnen vecka 42 dvs 21-22.10. Ifall hösten är tidig är 
vi tvungna att stänga av vattnet och användningen av bastun redan tidigare 
för att undvika materiella skador.

I GK´s hamnregler är det tydligt skrivet att avfallshanteringen i Porthamnen är 
på envars ansvar. Men det är alltid på sin plats att påminna att alla plockar med 
sig sitt skräp och för allas trivsel städar efter sig i de utrymmen man använt.

Gemensamma bastuturer för damer och herrar kommer att vara förhandsbo-
kade  på fredag- och lördagkväll från och med juni till mitten av september. 
Detta för att så många båtlag som möjligt får möjligheten att njuta av vår fina 
bastu i den skyddade bastuviken. 

Fredagar blir det dambastu 18:30-19:30 och herrbastu 19:30-20:30. Lördagar är 
bastun bokad för damer 18:00-19:00 och för herrar 19:00-20:00. 

Ifall det finns behov av övernattning för besättning i paviljongen är det skäl att 
kontakta någon av Porthamnskommittén i god tid.  

Kari Kerke

PORTHAMNEN 2018                              
Porthamnskommittén består av en grupp aktiva medlemmar, som har an-
svaret för underhåll och utveckling av vår gemensamma ”pärla” ute på Jermo. 
Säsongen 2017 hade vi stora besvär med elen. Bastubadandet måste avslutas 
före säsongslutet då elproblemen ledde till att pumpen i brunnen tog skada. 
I år skall elsystemet uppgraderas enligt dagens bestämmelser. Säkerheten i 
hamnen kommer att förbättras med installation av räddningslinor under bryg-
gorna. Bryggor, trappor och andra träytor kommer att oljas. I paviljongen skall 
mellantaket isoleras, så att värmen från vår nya kamin bättre hålls inomhus. En 
infotavla kommer att installeras vid boden där besökarna kan lämna meddelan-
den åt kommittén om brister och eventuella anskaffningsbehov. Vidare har man 
tänkt att tavlan kunde användas som info för små “to do”- sysslor som man efter 
eget intresse kunde uträtta under sin vistelse. Kommittémedlemmarna börjar 
sina dejourturer i Porthamnen vecka 20 och dejouren fortsätter till vecka 40.  

Porthamnen – en trygg ankarplats för alla GK:are. Foto: Kari Kerke
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Det traditionella seglingslägret arrangeras sista veckan av sommarlovet, i år 9 
-12.8.2018. Lägret har blivit en av sommarens höjdpunkter för många barn och 
det avslutar sommarlovet på ett roligt sätt. På lägret seglas det förstås mycket 
med Optimist- Zoom- och E-jollar samt med klubbens 606-båtar. Förutom 
segling är det många lekar och annat skoj på programmet. Föräldrar välkomnas 
varmt att delta i arrangemangen i Porthamnen då det alltid behövs kockar, 
bastueldare och hjälpskolare. Vi åker till Porthamnen på torsdag eftermiddag 
och lägerprogrammet börjar på fredag morgon. Om man kommer med egen 
båt lönar det sig att komma redan på torsdagen. 

OBS! För GK-medlemmar som inte deltar i seglingslägret rekommenderas att 
förtöja vid veteranbryggan (västra hamnen) under lägret. Det är också viktigt att 
respektera att Porthamnen  (både paviljongen och bastun) under lägertiden 
står till juniorernas förfogande.

Noggrannare information om GK:s juniorverksamhet lägger vi upp på våra 
hemsidor samt via GK:s facebookprofil, vilken du förhoppningsvis redan har 
gillat för att kunna ta del av nyttig och intressant information. 

JUNIORKOMMITTÉN 2018 - ATT SEGLA ÄR ROLIGT! 
Juniorseglingen har under de senaste åren fått ett lyft inom GK. Verksam-
heten består i praktiken av jolleskolan på våren och hösten samt ett seglings-
läger och dessa har varit fyllda av glada och ivriga barn. Klubbens styrelse har 
gjort satsningar i juniorernas utrustning, vilket har resulterat i en ny RIB-båt 
samt nya jollar för jolleskolan. En ny sjösättningsramp är också ett resultat av 
arbetet.
Jolleskolan börjar årligen första måndagen efter valborg i maj vilket i år betyder 
7.5.2018 klockan 17-19. Därefter seglar vi varje måndag fram till midsommar-
veckan 18.6. och håller sedan ett uppehåll för att fortsätta måndagen efter att 
skolorna har börjat sin hösttermin, alltså 20.8.2018. 

I jolleskolan deltar flickor och pojkar i åldrar mellan 8-15 år. I undervisningen 
använder vi jollar från olika klasser beroende på barnens storlek och erfarenhet 
och för att undervisningen skall vara motiverande. Klubben har en hel del jollar 
för nybörjarna men det går även utmärkt att ta sin egen jolle till GK:s hamn i 
Skräbböle och använda den i jolleskolan. Egen flytväst (utan krage), lämpliga 
seglingskläder, solglasögon och vattenflaska är den utrustning som varje seglare 
bör ha med sig på övningarna. Målsättningen med undervisningen är att barnen 
skall lära sig segla, få sjövana samt lära sig sjömanskap överlag. Deltagarna delas 
in i två grupper enligt seglingserfarenhet. Höstterminen fortsätter till slutet av 
september och säsongen avslutas med en fest. 

Foto: Kim WestmanGlada deltagare på juniorläger i Porthamnen.

Kim Westman
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Augusti
Lördag 18.8. seglas Pargas Cityregatta som samtidigt är GK-klubbmästerskap 
för kölbåtar. Start och mål är vid Pargas gästhamn och regattan ordnas till-
sammans med Pargas Företagare. Ett av syftena med regatta är att synliggöra 
segelsporten i skärgårdsstaden. Jolleklasserna deltar också I regattan.

Gullkrona Kryssarklubb står som delarrangör i Airiston Regatta 2018 som arrang-
eras 10 - 12. 8. på norra Erstan med lättbåtar i åtta klasser inklusive FM för Snipe.

De tävlande båtarna i Pargas City Regatta 2017 uppradade för LeMans-start i 
gästhamnen

Klass Placering Båt Skeppare Korr. Tid
LYS 1 Lill-Brita Jack Henriksson 0:43:15
LYS 2 La Monde Mia Lars Gestranius 0:45:45
LYS 3 Simone Mathias Mattson 0:47:30
LYS 4 Blås-Kajsa Johan Korin 0:48:45
LYS 5 Yrtsi-Myrtsi Isabella Laurén 0:52:45
LYS 6 Svanen Erik Nordenswan 1:07:54
LYS 7 Merituuli Sakari Rinne DNC

ZOOM 1 Simon Laurén
ZOOM 2 Tor Laurén
ZOOM 3 Matilda Heikius

OPTIMIST 1 Stårm Noah Heikius & Adrian Liljeström

TÄVLINGSKOMMITTÉN 2018  
Tävlingskommittén strävar till att aktivera kappseglingsverksamheten i klub-
ben, som tyvärr har varit avtagande under de senaste åren. Ett undantag är 
av Cityregattan som I fjol, trots dåligt väder,  lockade sex GK-kölbåtar. 
Samarbetet med juniorkommittén är också viktig med tanke på att fostra nya 
kappseglare och ge erfarenheter för arrangörerna. Tävlingskommittén kommer 
också att satsa på 606-orna som tränings- och kappseglingsbåtar. Klubbens 
följebåtar underhålls och förbättras inom budgetens ramar. 

Maj
26.5. Kihti Two-Star är en distanskappsegling där besättningsantalet är begränsat 
till två. GK och Turun Pursiseura sköter arrangemangen vartannat år och i år är 
GK i tur. Starten går från Airisto gästhamn och målet är i Porthamnen. Beroende 
av vindstyrkan och vindriktningen är banan ca 26 – 43 sjömil lång. Framme i 
Porthamnen bjuds på bastu, öl och korv. Tävlingen kräver inte stor erfarenhet 
i kappsegling. Man kan delta för att uppleva en skön försommarseglats i vår 
skärgård och jämföra den egna båtens fart med de andra båtarnas. Vi hoppas 
att många GK:are nappar på tillfället att prova på distanskappsegling i denna 
tävling. GK-medlemmar behöver inte heller betala deltagaravgift. 

Juni
Midsommardagen 23.6. ordnas Högland Race med start och mål i Porthamnen. 
Detta är en lättsam kappsegling för familjebesättningar. En kort bana seglas 
med chasing-start (handikapptiden är räknad i förväg och den långsammaste 
båten startar först). Alla deltagare får pris och specialpris delas ut bl.a. till den 
snabbaste förstagångsskepparen.

Startfältet i October Race 2017
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October Race 2017 resultat

Total Påäng

Total Förnamn Efternamn Båt Klubb 30.9. 1.10. Total
placering påäng poäng poäng

1 Henrik Sandholm Windrose ASS 2 3 5
2 Esa Mach dat wor et ASS 1 5 6
3 Carl Borg Manjoc GK 5 2 7
4 Antti Niiniranta Kaminami TPS 4 4 8
5 Hasse Karlsson Iroquois ASS 9 1 10
6 Leif Nordström XILIA HUS 3 8 11
7 Eero Heino Tempo TPS 6 6 12
8 Timo Kairama Finx TPS 7 7 14
9 Kukunor Carbo Jolie HSF 11 9 20

10 Esa Martin still naughty KÖYPS 10 10 20
11 Aku Bragge Belle Amie SP 8 14 22
12 Petri Suominen Jolie RPS 12 11 23
13 Hanna-Mari Malmberg Fun4Us VMT 13 12 25
14 Visa Nummiora Fleur d'Ocean NPS 14 14 28

1 Juha Kataja GroupPro Oy TPS 2 1 3
2 Joonas Vasama Nefer Nefer RVS 1 2 3
3 Sakari Rinne Levikarikko TTPS 4 3 7
4 Johan Berglund Nonna HUS 3 4 7
5 Jukka Rantanen Cira HUS 6 5 11
6 Juho Hellman Morgan TPS 5 6 11
7 Krista Lindroos Safira GK 7 7 14

Calle Borgs Manjoc blev hedersam tvåa i October Race 2017

 Tävlingschefen  
Chrisse Lindquist-Karppelin.

October race 2017 resultat

September
October Race 2018 arrangeras i år med start lördag 29.9. från Airisto gästhamn 
och mål i Porthamnen. Där bjuds det på ärtsoppa och punsch och möjlighet 
till bastubad. Restaurangen vid Pargas Port gästhamn står på lördagskvällen till 
kappseglarnas förfogande för en trevlig säsongsavslutning. På söndagen 30.9. 
blir det start från Porthamnen och mål vid Airisto gästhamn. 

Oktober
Gemensam prisutdelning 24.10. i TPS paviljong i 
Runsala med Åbo-områdets föreningar. Bl.a. Kihti 
Two-Star och October Race priserna delas ut då.
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INFOKOMMITTÉN
Infokommitténs mål är att hålla klubbens medlemmar informerade om ak-
tiviteter, händelser och evenemang inom föreningen. Våra primära informa-
tionskanaler är: 

• Hemsidan (www.gk.fi) som  ständigt bör vara uppdaterad.

• Messto sms och e-post-system genom vilket korta meddelanden om t 
ex möten, talkotillfällen, kappseglingar, fester sänds ut. 

• Årsboken, som årligen utkommer till flagghissningen och som är ett 
helomfattande uppslagsverk med all GK-fakta medlemmen behöver.

• Anslagstavlor i hamnarna.

• Väggkalender som samtidigt utgör en händelsekalender för GK-akti-
viteter

Som sekundära kanaler använder vi: 

• Facebook, där GK har en egen grupp

• Flickr fotoalbumet, där nya bilder hela tiden förs in och som i sin helhet 
utgör GK:s bildarkiv.

Infokommittén hoppas att alla medlemmar bidrar till informationsflödet 
med egna fotografier, texter, historier, blogginlägg och idéer som sedan kan 
delas genom dessa kanaler.
I årets plan ingår att återuppliva det tidigare  GK-infobladet men i elektronisk 
form. Tanken är att GK-info igen skall utkomma med all aktuell information 
4-6 gånger per år till alla medlemmar, men nu per e-post. 

Den mycket populära väggkalendern, som samtidigt är årets preliminära hän-
delsekalender,  utkommer i januari varje år och de viktigaste händelserna och 
datumen är inprickade. Särskilt uppskattad är väggkalendern för de nostalgiska 
bilderna som hör ihop med båtlivet och skärgården. 

Årsboken med viktig årligen återkommande in-
formation, båt- och medlemsregistret och som-
marläsning om sjöliv och båtägande utkommer till 
flagghissningen.

Alla idéer och respons får gärna skickas till  
info@gk.fi. 

Filip Lundsten  

Kom med och fira traditionell
PORTHAMNSMIDSOMMAR

Vi återupplivar det traditionella midsommarfirandet i Porthamnen – den riktiga familjefesten!

Preliminärt program:

Midsommarafton 23.6.2018
• Lunch
• Midsommarstången kläs och Porthamnen dekoreras
• Potatistvätt
• Barnprogram med skattjakt, jollesegling m m
• Dam- och herrbastu
• Midsommarbål och resning av midsommarstången
• Tal
• Knytkalas i Paviljongen (GK bjuder på nypotatis och sill)
• Kaffe och tårta
• Frågesport 
• Lotteri
• Levande musik och allsång med skärgårdstrubaduren Jonas Näslund (tidigare bl a solist i 

svensktoppsbandet Mats Bergmans)
• Midsommarbrasa om vädret tillåter

Midsommardagen 24.6.2018
• Högland Race (lättsam familjekappsegling, anmälan på plats)
• Barnprogram/spårning
• Tävlingsbastu

• Prisutdelning och knytkalas på rester från midsommarafton

För matens och arrangemangens skull hoppas vi att du anmäler dig och medföljande antal 
personer till: ralf.juslin@icloud.com eller sms 041-490 3962 senast 18.6.2018.

MEN – det går att dyka upp oanmäld också!

Vi önskar alla GK:are - gamla och unga hjärtligt välkomna. Kom  med segelbåt, motorbåt, kanot, 
surfbräda, vattenskoter eller bil. 

Ta gärna dina vänner med – man måste inte vara GK:are för att vara med.

Årets midsommarvärdar:
Helle och Håkke
Acke och Jacke

Dollan och Raffe
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Emil Wickström, Bosundsnipa så in i vassen

SOMMARLÄSNING

EMIL WICKSTRÖM – BOSUNDSNIPAN SOM HAMNADE I PARGAS
Text och foto: Erik Nordenswan

Som ett element i årsbokens sommarläsning kommer vi under några år 
framöver att presentera några av de kanske mer udda båtarna i GK-flottan. 
Vi börjar med gammal god skärgårdskultur och tittar närmare på träsnipan 
Emil Wickström.

Antti och Pia  Ivaska skaffade den här snipan när de bodde i Jakobstad. Båten 
gjorde det möjligt att bekanta sig med den österbottniska skärgården och 
utfärderna sträckte sig ända ut till Tankar fyr. Båten är byggd av Arne Svenlin 
i Bosund, Larsmo.

När familjen flyttade till Pargas fick Emil Wickström en hemhamn i Hällnäs och 
en ”mofa” som kunde pyssla med den.

Snipan är något över sex meter lång och har en tvåcylindrig Wickström W-2 
motor som ger cirka 10 hästkrafter. Den har också en gaffelrigg som gör att 
man kan både segla och köra för motor. Riggen har tillkommit senare och gör 
att man kan tävla i allmogebåtstävlingar. Några blytackor i kölsvinet fungerar 
som ballast. Från Pargas har familjen gjort utfärder i skärgården och övernattat i 

tält. Emil Wickström har också deltagit i båtparaden som ordnades i samband 
med Forneldarnas natt. Den gången var det den enda båten med det äkta 
tvåcylinderljudet som publiken som stod vid sundkanten fick höra.

Båten är utvändigt tjärad och den har en speciellt fin lackerad motorkåpa med 
“lighthouse” i glas på övre sidan och båtnamnet med sirligt utsågade bokstäver.

Wickströmaren har dynastart som har fungerat överraskande pålitligt. Slagmag-
neten gör att motorn startar också om startmotorn vevar runt motorn långsamt. 
Säsongen 2016 fick ett abrupt slut när främre cylinderns topplock sprack och 
kylvattnet läckte in i cylindern. Nytt topplock fanns hos Leif Söderman som Antti 
kände från tidigare. Leveranstiden blev lång och det anlände först på vintern och 
senare på våren skruvades det nya topplocket fast. Sjösättningen blev ganska 
på grund av att Jonatan Reuter förnyade båtens däck.

Det nya topplocket visade sig vara för bensindrift medan det gamla var för 
petroleumdrift ,som har lägre kompression. Ett nytt bensintopplock för bakre 
cylindern väntar nu på installation och därefter är drivmedlet bensin.

Familjen Ivaska har många andra båtaktiviteter på gång och planerar därför 
att sälja Emil Wickström. Hoppas det finns någon i GK som är intresserad. I 
sådant fall står en gammal Wickström-specialist till förfogande om råd eller 
hjälp behövs med service eller användning.

Stenskär/Birsskär Foto: Ralf Juslin
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Om man kopplar blodtrycksmätaren till en styrenhet, t ex Raspberry Pi, kan 
man bygga ett automatiserat mätsystem för båtens tankar inklusive nivåvakt i 
kölsvinet. Med magnetventiler kan man använda samma pump och tryckgivare 
för hur många tankar som helst. Med GSM-anslutning kan Raspberryn sända 
SMS-alarm om vattnet i kölsvinet stiger över ett gränsvärde. Det kan vara mycket 
nyttigt om man lämnar båten längre tider utan tillsyn.

Tekniken kan användas också till det ändamålet som nämndes i början av 
artikeln. Hemma har jag i gång nivåmätning i oljetanken tre gånger i dygnet 
med blodtryckmätarens luftpump och en enkel tryckgivare som är kopplad 
till en Raspberry Pi. Resultaten kan jag läsa över Internet.

Billig blodtrycksmätare kan läsa tanknivån

ATT MÄTA VÄTSKEMÄNGDEN I EN TANK MED 
BLODTRYCKSMÄTARE
Text och foto: Erik Nordenswan

I båtar vill man gärna veta hur mycket bränsle det finns i tanken, räcker vatt-
net till tandtvätt eller disk, hur mycket utrymme det finns kvar i septictanken 
och om vattennivån i kölsvinet stiger för mycket. Många båtar har mätare för 
bränsle, men ofta verkar de vara bara riktgivande eller fel kalibrerade. Ingen 
vill krypa till tanken, öppna manluckan och ändra om flottören så att den 
skulle visa lite mer vettigare värden.
Förr i världen mätte man brännoljenivån i villapannornas tankar med en ap-
parat, som bestod av en bälg med vilken man pumpade luft i tanken och en 
tryckmätare som visade vätskenivåns höjd. En tabell kunde användas för att få 
reda på mängden i liter. Samma princip kan användas i båttankar.

Givare och mätapparater blir hela tiden billigare och jag hittade en blod-
trycksmätare som är avsedd för hemmabruk för endast 10 € på Tokmanni. Jag 
har använt blodtrycksmätare för udda ändamål tidigare (betonganalys) så de 
är bekanta. Mätaren består av en luftpump som pumpar tryck i manschetten 
och en tryckgivare som mäter pulserna. Blodtrycksmätaren har alltså det som 
behövs för vätskenivåmätning.

För att kunna använda blodtrycksmätaren måste man först avlägsna manschet-
ten. I den billiga vristmodellen är den fäst med plasthakar och den går att 
vrida av med måttlig kraft. Bakom mätaren avslöjas två små rörstumpar. Med 
en y-förgrening kopplas de till mätslangen (silikonslang som man får t ex från 
Puuilo), som sedan kan föras övre vägen till tankens botten eller kopplas med 
en anslutning till tankens bottenutlopp (om det finns ett sådant). Genom att 
starta “blodtrycksmätningen” kommer pumpen att starta och trycket stiger tills 
det balanseras att motsvara vätskenivån. Trycket blir synligt på LCD-skärmen i 
m m kvicksilver. Efter några sekunder märker processorn att patienten är ”död” 
(= ingen puls) och avbryter mätningen och visar en felkod. Men före det har 
man fått mätresultatet som kan användas för att räkna hur mycket bränsle eller 
vatten det finns i tanken eller kölsvinet.

En m m kvicksilver motsvarar ca 13,5 m m vatten eller  16 m m dieselbränsle. 
Oftast har tankarna oregelbunden geometri så det är enklast att kalibrera 
mätningen genom att avläsa trycket och fylla på vätska med känd volym i 
lämpliga satser. 

För septictanken är det klokast att installera en avstängningsventil i luftröret nära 
tanken som öppnas endast när man mäter nivån. Själva blodtrycksmätaren har 
normalt en öppen ventil som släpper luften ut från manschetten men man 
kan också blockera slangen som leder till magnetventilen.
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Vi reste till Malta 15.10. 2017 för fem mycket intensiva träningsdagar, vilka avrun-
dades med några kalla öl och god mat på kvällarna. Det var otroligt intressant 
att se hur snabbt en proffsig besättning kunde tygla en båt med sådan otroligt 
komplicerad teknik och enorm prestanda. Min uppgift var att fungera som ”pia-
nist” tillsammans med en av de australienska killarna. På vårt ansvar var alltså 
att sköta om samtliga fall samt förmedla information från taktikerna i aktern 
till besättningen i fören på båten. Arbetet var i början mycket utmanande då 
samtliga vinschar ombord fungerade hydrauliskt. På snabbaste växeln avver-
kade vinscharna 280 meter per minut, vilket betyder nästan fem meter varje 
sekund. Samtidigt är krafterna helt otroliga. Den största genakern var 680m2 
stor och totalt fanns det 11 segel för om masten som skulle användas i otroligt 
smala vindregister. Fartskillnaden mellan rätt och fel segel för förhållandet var 
lätt 4-5 knop vilket resulterade i otaliga segelbyten. Riskerna att skada sig själv 
eller någon annan vid trötthet var alltså mycket överhängande. 

Efter träningsdagarna var det äntligen dags för start. Vi gjorde en fin start bland 
ett startfält som såg mycket bekant ut från tidningar som Yachting World. Bland 
deltagarna fanns supermaxina Leopard 3, Rambler 88, Ludde Ingvalls CQS, 
Alex Thompsons Hugo Boss och många andra kända båtar. Tävlingen började 
med en kryss mot Sicilien i moderata vindar kring 10-15 knop. Efter att vi tagit 
oss igenom Messinasundet låg vi på en mycket fin tredje plats i korrigerad tid. 
Enligt väderprognosen väntades tävlarna möta stormvindar under tävlingens 
andra natt och det förverkligades. Det var den ökända mistralvinden som träf-

ATT SEGLA I ROLEX MIDDLE SEA RACE PÅ EN 82-FOTARE
Text och foto: Kim Westman

I juni 2017 fick jag förfrågan om jag skulle vara intresserad av att ingå i en 
proffsig besättning med målsättning att under inkommande år delta i några 
av världens mest prestigefyllda havskappseglingar. Efter korta förhandlingar 
hemma skrevs en CV och en ansökan. Därefter blev det några veckors pirrig 
väntan på resultatet. I början av augusti kom det efterlängtade svaret - jag 
var antagen. Första tävlingen gick av stapeln redan i oktober och det var 
Rolex Middle Sea race som var på programmet.
Rolex Middle Sea race är en mycket högt uppskattad havskappsegling som 
i år arrangeras för 39:nde gången. Tävlingen nämns ofta när man diskuterar 
tävlingar som Rolex Fast Net eller Rolex Sydney to Hobart som ett ”must do 
race”. Tävlingen på 608 sjömil startar på Malta, fortsätter mot Sicilien, genom 
Messinasundet, förbi de aktiva vulkanerna Etna och Stromboli, därefter väster-
ut runt Sicilien slutligen söderut mot ön Lampedusa och slutligen tillbaka till 
Malta för målgång. 

Projektet har för tillfället ingen enskild båt så därför chartrades en båt för täv-
lingen. Båten var en 82 fots cruiser/racer tillverkad av kolfiber och hette S/y Aegir. 
Den utvalda besättningen träffades för första gången ombord på båten och 
var minst lika imponerande som båten. Besättningen på 16 personer bestod 
av elva finländare, tre fransmän samt två australiensare. På meritlistan fanns 
olympisk guldmedalj, Volvo Ocean race, Clipper round the World, världsrekord 
hållare på 24h distansen, junior världsmästare i Finn-jolle och finska landslagets 
meteorolog samt taktiker. Detta endast en del av meriterna. 

82 fot lång och byggd av Carbon Ocean Yachts (USA) 2011. S/y Aegir är en 
imponerande båt.

Besättningen på Aegir under Rolex Middle Sea race 2017. Skribenten andra från 
höger I den främre raden.
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fade oss från nordväst med vindhastigheter 25-35 knop. Vindbyarna var ibland 
uppe i 50 knop och till och med en 82 fotare kändes liten i den mycket grova 
sjön. Vår taktik var att segla konservativt under natten och det förverkligade vi 
med dubbla rev och genua nummer 4 i fören. Efter några timmars kryssande 
orkade vårt storsegel inte längre utan revs strax ovanför andra revet och blev 
totalförstört. Vi övervägde en stund att fortsätta med stormsegel men masten 
pumpade i sjögången så hårt att beslutet fattades att avbryta och vända om. 
Det var ett tungt beslut eftersom alla ombordvarande såg fram emot undan-
vindslegen som väntade på oss några timmar framöver. När vi nu vänt om och 
seglade undanvind med endast genua 4:an uppe träffades vi av en åskby på 
50 knop. Hastigheten steg omedelbart till 22 knop vilket gav en ännu större 
orsak att klaga på vårt öde. Endast 31 båtar av 110 startande båtar kom i mål 
det här året på grund av det hårda vädret. Det blev klart varför Rolex Middle 
Sea Race är så berömt.

Nästa tävling är i skrivande stund inte ännu bestämd men det kommer att bli 
en minst 600 sjömil lång havskappsegling eftersom det krävs en sådan för att få 
delta i Rolex Fast Net, som är vår tävling 2019. Fortsättning på kommande alltså.

Inte brist på fart när ett sådant monster gasar på undanvinden
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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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VAKUUTUSYHTIÖIDEN HY VÄKSYMÄ VAURIOKOR JAAMO
VERKSTADEN ÄR GODK ÄND AV FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

OTA YHTEYTTÄ   (24/7)   0400 456774   KONTAKTA OSS 

If you think
it’s expensive

to hire a
professional,
wait until
you hire

an amateur.

Gifts - Lahjat - Business Gifts - Liikelahjat

Kauppiaskatu 3   |  21600 Parainen  |  +358 10 420 8080  |  www.kelovee.fi 

Havsinspirerade gåvoprodukter och broderade textiler från oss!
Meiltä merelliset lahjatuotteet ja brodeeratut tekstiilit!
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              02 45 85 994
Medlem av Finlands Tandläkarförbund

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen

TANDLÄKARE HAMMASLÄÄKÄRI

HENRI RASK
Gamla Bläsnäsvägen 3

Vanha Bläsnäsintie 3

Pargas 21600 Parainen

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

www.turunvapaavarasto.fi
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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


