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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 
Mitt sjätte och samtidigt sista år som kommodor har kommit igång. 
Det sammanfaller med GK:s 65-års jubileum, vilket vi kommer att 
uppmärksamma med en större fest i Skräbbölehamnen i mitten av 
augusti. 
Vid valmötet i oktober i fjol var det val av vicekommodor, sekreterare 
och undantagsvis också kassör. Detta eftersom Roy Aller vid valmötet 
2017 ställde upp som kassör för endast ett år till. Det är ett faktum att 
det verkar bli allt svårare att få medlemmar att åta sig styrelseupp-
drag. Det gjorde att styrelsen började fundera över hur vi kan underlät-
ta valprocessen, så att den blir mera transparent för medlemmarna. 
På valmötet omvaldes vår sekreterare Esa Lapela för två år. Till ny 
kassör valdes Oliwer Bäcklund för ett år, så att balansen vid valen 
återställs. På detta sätt är både kommodor och kassör valbara nästa 
höst. Valet av vicekommodor ifjol blev en nagelbitare – vi hade två 
kandidater och efter en sluten omröstning valdes Mathias Mattson 
till ny vicekommodor. Jag önskar både Oliwer och Mathias varmt 
välkomna med i styrelsen – samtidigt kan jag konstatera att vi helt 
klart har en föryngringsprocess på gång. Styrelsens medelålder är nu 
endast 48 år! Samtidigt vill jag tacka Erik Nordenswan för den digra 
insats han gjort inom styrelsen – först 8 år som kommodor och ett 
antal år senare lika länge som vicekommodor. Jag vill även tacka 
Roy Aller för hans stora insats som kassör. Utan Roys kontroll skulle 
nog inte vår ekonomi idag se så bra ut som den gör. Ett gott tecken 
på detta är att vi för femte året i rad kunde godkänna oförändrade 
medlemsavgifter på årsmötet. 
På årsmötet i början av mars, gjorde vi vissa mindre justeringar i stad-
garna bland annat för att de skall vara i linje med dagens kommu-
nikationskanaler. Det maximala antalet styrelsemedlemmar ökades 
från nuvarande 10 till 11, för att vi vid behov skall ha lite större flexibilitet 
i styrelsearbetet. I de nya stadgarna lyftes valkommitténs roll fram 
för att underlätta arbetet med att få fram nya styrelsekandidater. 
Medlemmarna kan för valkommittén föreslå vidtalade kandidater, 
som sedan är valbara vid valmötet i slutet av oktober. Ordförande i 
valkommittén 2019 är Ralf Juslin. Vi kommer att stadfästa de juste-
rade stadgarna på ett extra medlemsmöte måndagen den 13 maj 
kl 18.00. 
Jag nämnde vid valmötet att vi utan tvivel har Finlands finaste mast-
skjul. Detta kommer vi att uppmärksamma under vår 65-års fest. 
Festen går av stapeln lördagen den 17 augusti. Vi valde den da-
gen eftersom vi samma dag kommer att ordna den tredje uppla-
gan av CityRegattan tillsammans med företagarna i Pargas. För de 
GK-båtar som deltar i CityRegattan utgör det även klubbmästerskap.  

Förutom att man kan vinna LokalTapiolas vandringspris står också 
GK:s klubbmästerskap på spel. Den lekfulla kappseglingen runt ön 
Tjuven kommer att ha jaktstart baserat på båtens FinLYS-tal. För 
publiken i gästhamnen är det lättare att följa med vem som vinner 
– första båt i mål har vunnit. För jollar arrangeras en separat tävling 
med en kortare bana. 
I Skräbbölehamnen kommer vi att byta ut porten närmast Ponton-
bron till en likadan skjutport som vi har vid huvudingången. Flera av 
er har säkert läst i pressen om  att NMT centralens planer med att 
ersätta Lillholmens pontonbron med en högre klaffbro framskrider. 
Den nya bron kommer att ha en fri seglingsbar höjd på 6 meter för 
att minska behovet av att öppna klaffen. GK påverkas inte nämn-
värt av den planerade vägbanken till den nya bron – vid infarten till 
GK-området stiger vägen endast med ca en halv meter. Sjöräddarna 
däremot är tvungna att flytta och ett möjligt alternativ kunde vara 
att vi upplåter det angränsande hörnet av vårt område till dem. Inga 
beslut är ännu fattade. 
Inom juniorkommittén har våra satsningar uppmärksammats på 
förbundsnivå. GK är den enda båtklubb i landet där det finns ett 
klart växande intresse på juniornivå – de flesta andra föreningar har 
några enstaka seglare som de satsar på. Vår strategi, där vi jobbar 
på bredden, har gjort att vi har både barn, ungdomar, unga ledare, 
föräldrar, mor- och farföräldrar och pensionärer involverade på ett 
naturligt sätt i juniorverksamheten. Jag är övertygad om att detta är 
en av orsakerna till föryngringsprocessen i styrelsen jag nämnde ovan. 
I Porthamnen förnyades i fjol alla eldragningar till bryggorna och bas-
tun. I år kommer vi endast att göra mindre arbeten där – muddringen 
av östra hamnen är ett av dem och samtidigt förbereder vi byggandet 
av en jollebrygga i östra viken. 
På tävlingssidan ordnar vi, förutom den redan nämnda CityRegattan, 
Högland Race på midsommaren och October Race första weeken-

den i oktober. I år är vi även medarrangör av Airisto 
Regattan som ordnas 9-11 augusti. 
Jag önskar er alla en skön och händelserik 
sommar 2019. 

Gunnar Laurén, kommodor
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DET ÄR SYND OM BÅTARNA
Om August Strindberg hade varit Hamnkapten på Gullkrona Kryssarklubb hade 
han sagt att "Det är Synd om Båtarna".

Man kan säga att båtens värsta fiende är vattnet, som i tid och otid, dag och 
natt, året runt, tränger sig in i alla skrymslen från alla håll, sänker båtar, korroderar 
sönder dem och ger grogrund för mögel och förruttnelse. Förfallet sker snabbt 
om inte båten skyddas mot vädrets makter.

Men den absolut värsta fienden är den likgiltiga båtägaren. I ett större samman-
hang kan man påstå att båtens värsta fiende är människan från början till slut. 
Ur båtens synpunkt är ägaren, inklusive de tidigare ägarna, konstruktören och 
båtbyggaren, försäkringsbolag och andra illasinnade element alla kapabla att 
via olika ingrepp eller åtgärder försämra båtarnas liv. Dagens båtar byggs med 
tanke på de rådande marknadstrenderna som sällan tar hänsyn till  underhåll 
och lång livslängd eller miljöpåverkan. Det som är bra för båtproducenternas 
kassaflöde är ofta dåligt för miljön. Nytt är inte alltid bättre men det har lett 
till att marknaden är översvämmad av begagnade båtar.  Ägarna urskuldar sig 
med att båtens marknadsvärde är så lågt att det inte "lönar" sig att hålla den 
i skick. Slit-och -släng mentaliteten får ägarna att betrakta och behandla sina 
båtar med samma nonchalanta attityd som en simpel dammsugare som byts 
när den anses "gammal", trots att den fortfarande fungerar. Ett uttryck för denna 
nonchalanta attityd är det stora antal namnlösa motorbåtar som förekommer i 
GKs register. Båtägare lever i villfarelsen att de "äger" sin båt när det egentligen 
är tvärtom. En båtägare är i praktiken en tillfällig förvaltare, för faktum är att de 
flesta båtar överlever sina ägare mångfalt. Ingen vet med säkerhet hur gammal 
en glasfiberbåt kan bli vilket har lett till att slitna fullt brukbara båtar är svåra 
att sälja. Då är det bättre att ge bort båtar gratis före förfallet blir för stort. Ett 
växande problem, också för GK, är att båtar som inte är i aktivt bruk sakta men 
säkert förvandlas till problemavfall.

Den absoluta majoriteten av GKs medlemmar sköter bra om sina båtar. De 
vårdas som kära familjemedlemmar, ibland bättre. Dessa lyckligt lottade båtar 
blir flitigt använda och ompysslade under sommarhalvåret och ägarna ser till 
att deras båtar har det bra också under vintern. Båtskötsel är arbetsintensivt 
och kommer alltid att vara det. Med fortlöpande underhåll krävs det ganska 
små insatser att hålla båten i sakligt bruksskick. Den stora kunskapsbanken 
om båtskötsel i GK förvaltas och utvecklas av klubbmedlemmarna. Det finns 
en fin tradition av hantverk bland många av medlemmarna. Allt från det årliga 
tvättandet, vaxandet, bottenfärgsmålandet till avancerade renoveringsprojekt 
som inbegriper motorbyte och olika former av skrovreparation är representerat. 
På Slipen och i Skräbbölehamnen pågår hela tiden flera båtprojekt.  Jollarna 
som används av GKs juniorer är till största delen upprustade begagnade sna-
rare än nyköpta jollar. 606an GK Sunrise har  fått en uppfräschning genom att 
skrovet tejpades.

Vissa medlemmar har till och med startat omfattande renoveringsprojekt som 
sträcker sig över många år. På Linjetten Mathilda rivs det läckande trädäcket. 
Folkbåten Martina får nya kölbord. Träsnipan Ingrid av österbottnisk modell 
färdigställdes och sjösattes 2018. En gammal ännu inte namngiven träsnipa 
som  är under arbete. Rodret på en grundstött Cayenne skall förkortas. I Skräb-
bölehamnens skjul pågår renoveringen av en Haj. En gammal H-båt som låg 
bortglömda i en skog, ligger nu på Slipen och kommer att få en ny inredning. En 
gammal snipa som legat på land i 24 år på Stormälö transporterades i oktober 
2018 till slipen för att renoveras av ett gäng veteranbåtsentusiaster. Båten har 
okänd ålder men enligt legenden lär den skall ha använts för att transportera 
en kyrkoherde i Houtskär. Motorn är en 2 cylindrig Wikström vars ande sannolikt 
kan manas fram av förstående händer. Eftersom skrovet är solitt och plastat så 
är det realistiskt att förutspå att "Projektbåten Fram" kommer att vara i trafik 
säsongen 2019. Alla dessa båtar har fått ett nytt liv. Båtglädje kan levereras i 
många former. Det är mycket på gång i GK hamnarna.

Text och bild: Eric Chanfreau

Bortglömda långliggare på slipen. Problemavfall eller framtida renoveringsprojekt?

LEJDAREN
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BRA ATT VETA BRA ATT VETA

STADGAR (REVIDERADE 2019)

§ 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 
tjugofem (25). 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, verksamhetsgranskare och funktionärer
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse till vilken hör kommodor,
vicekommodor, sekreterare och kassör: Dessutom har styrelsen 4-7 medlem-
mar. Kommodoren, vicekommodoren och övriga styrelsemedlemmar samt
två verksamhetsgranskare och en suppleant för dessa väljs för två år i sänder
och kan återväljas. Hälften av styrelsemedlemmarna och den ena av verksam-
hetsgranskarna 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 övriga kom-
mittéer samt 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 verksamhetsgranskarna,
vilka till årsmötet bör avge skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse över
granskningen av räkenskaper och förvaltning.

§ 9 Möteskallelse och föreningsinformation
Föreningsmöte sammankallas av styrelsen senast en vecka före mötet, med
skriftlig kallelse elektroniskt via föreningens officiella informationskanaler.
Övrig information ges elektroniskt via föreningens officiella informationskanaler.
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BRA ATT VETA BRA ATT VETA

§ 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 verksamhetsgranskare i stället för den som är i tur att avgå jämte en
suppleant

12. Väljs funktionärer samt tre medlemmar i en valkommitté och medlemmar
i övriga kommittéer

13. Fastställs riktlinjerna för verksamhets-, seglations och det ekonomiska
programmet för inkommande verksamhetsår

14. Behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden

Vid val av kommodor, vicekommodor, sekreterare och kassör skall alla kan-
didater föreslås till valkommittén minst två månader före valmötet. De före-
slagna kandidaterna nämns i valmöteskallelsen och valet sker mellan dessa 
på valmötet.

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 verksamhetsgranskarnas berättelse

8. Besluts om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen och övriga ansvarspersoner för föregående år

9. Fastställs verksamhets- och seglationsprogrammet 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 underteck-
nas av ordföranden och sekreteraren. 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
besiktigade och vars ägare är medlem av föreningen. Endast besiktigad
och i föreningens 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.

Foto: Kerstin Holm-Baarman Foto: Svante Olofsson

GK:S VALKOMMITTÉ FÅR STÖRRE OCH TYDLIGARE ROLL 
I den revidering av GK:s stadgar som gjorts i år får klubbens valkommitté en 
större och tydligare roll.

Tidigare har kommittén aktiverats närmast inför val av ny kommodor, men 
från och med nu får valkommittén ta hand om nomineringen av kommodor, 
vicekommodor, sekreterare och kassör. 

Inför valmötet, som årligen hålls i samband med flagghalningen i oktober, kan 
alla GK-medlemmar ge förslag på kandidater. Dessa förslag skall inlämnas skrift-
ligen till valkommittén senast två månader före valmötet. Valkommittén väljs 
på valmötet och den har i nuläget tre medlemmar, alla med lång erfarenhet 
av klubben och dess verksamhet: 

Ralf Juslin, ordförande ralf.juslin@icloud.com 
Erik Nordenswan, medlem eriktnordenswan@gmail.com 
Berndt Lönnberg, medlem berndt.lonnberg@gmail.com 

Förslag till ny kommodor efterlyses 
Då klubbens sittande kommodor Gunnar Laurén nu undanbett sig återval 
efter en period på sex år, har valkommittén ett stort uppdrag i att hitta en ny 
kommodor för GK. Sökprocessen inleddes genast efter höstens valmöte och 
diskussioner har sedan dess förts inom kommittén. 

I det här uppdraget hoppas vi nu på hjälp från medlemskåren. Kom gärna med 
goda kandidatförslag till vem du skulle vilja se som ny kommodor för GK. Lämna 
ditt förslag skriftligen till någon av valkommitténs medlemmar, helst per e-post. 
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VEM GÖR VAD?
Medlemsärenden
Medlemsregister, 
adressändringar, 
meddelanden till 
styrelsen

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

Båtärenden
GK-båtregister, 
vinterförvaring, 
bryggplatser, segelboxar, 
båtfakturering

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

Sjösättning och 
upptagning Bengt Ekholm Truckförare 0400-871 433

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

GK-artiklar och nycklar
GK-artiklar, -flaggor och 
-nycklar

Kerstin Holm-
Baarman 040-513 0713 artiklar@gk.fi

GK-textilier Kelovee 010-420 8080 sales@kelovee.
fi

Tävlingsverksamhet
Kappsegling Jacob Fellman Tävlingschef 040-508 7117 tavling@gk.fi
Juniorverksamhet
Jolleskola, tävlingar och 
läger Kim Westman Juniorchef 040-555 0107 junior@gk.fi

Porthamnen

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

Fastigheter
Fastighetsunderhåll i 
Skräbbölehamnen och på 
Slipen

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

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

Styrelseärenden
Verksamhet och 
organisation, myndighets- 
och samarbets-kontakter

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

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

Oliwer Bäcklund Kassör 0400-532 469 kassor@gk.fi

Medlemsfakturering, 
reskontra Mark Lassfolk Faktureringschef

OBS! Kontakt 
endast per 
e-post

register@gk.fi

Gunnar Laurén, 
kommodor

Eric Chanfreau, 
hamnkapten

Kim Westman, 
juniorchef

Filip Lundsten, 
infochef

Kari Kerke, 
porthamnsintendent

Esa Lapela, 
sekreterare

Tuula Stolpe, 
fastighetschef

GK:S 
ORGANISATION
Styrelsen

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

Mathias Mattsson Vicekommodor 050-495 6942 vicekommodor@
gk.fi

Esa Lapela Sekreterare 0400-534 815 sekreterare@gk.fi
Tuula Stolpe Fastighetschef 045-678 8300 fastighet@gk.fi
Oliwer Bäcklund Kassör 0400-532 469 kassor@gk.fi
Eric Chanfreau Hamnkapten 050-379 0039 hamn@gk.fi
Jacob Fellman Tävlingschef 040-508 7117 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
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MATHIAS MATTSSON ÄR NY VICEKOMMODOR 

Mathias Mattsson fungerar från och med 2019 
som vicekommodor i GK. Han är utbildad sjö-
kapten som för tillfället studerar vidare på Han-
delshögskolan vid Åbo Akademi med Informa-
tionssystem som huvudämne. 

Utöver styrelseuppdraget inom GK så går friti-
den åt till diverse uppdrag inom scouting samt 
till uppdraget som ordförande för student- 
whiskyföreningen Aqua Vitae Aboensis. 

-Mitt medlemskap inom GK inleddes då jag 
som 9-åring började i GK:s jolleskola. År 2012 
blev jag tillfrågad om jag ville komma med och 

hjälpa till som dragare i jolleskolan och jag har sedan dess varit aktiv medlem 
i juniorkommittén, säger Mathias. 

Inom scoutingen har Mathias uppdraget som båtfogde för scoutkåren St. Si-
mons Sjöfararnas båtar och tillbringar också av den orsaken en stor del av våren, 
sommaren och hösten i GK. 

-I mitt styrelseuppdrag hoppas jag kunna jobba för en välkomnande och väl-
fungerande förening samt skapa goda förutsättningar för framtiden. Juniorverk-
samhet ligger mig nära om hjärtat och jag kommer därför också i framtiden 
fortsätta vara aktiv inom juniorkommittén. Kom gärna också säg hej ifall ni ser 
mig i hamnen eller ta kontakt via e-post eller telefon ifall ni har någonting på 
hjärtat. Jag diskuterar gärna om allt mellan himmel och jord. Hoppas vi ses på 
havet i sommar, säger Mathias. 

OLIWER BÄCKLUND NY KASSÖR 

GK:s nya kassör heter Oliwer Bäcklund och 
han är för tillfället bosatt i huvudstadsregi-
onen där han arbetar som aktualitetspro-
ducent för Yle.

Oliwer har en bred erfarenhet av att arbe-
ta i både den offentliga och den privata 
sektorn med diverse styrelseuppdrag såväl 
som med frågor gällande finansiering, pro-
jektstyrning och kommunikation. 

-GK och dess juniorverksamhet, på den ti-
den med “Tetti” Lundsten i spetsen, utgjor-
de i början på 2000-talet mitt livs första 
kontakt med segling. Klubben har sedan 
dess fostrat mig som seglare och utbildare 

i ett tiotal år. Genom det förtroende jag fått som kassör hoppas jag på att få 
spela en roll i klubbens utveckling - så att fler unga kan hitta en ny hobby och 
en säker hamn i Gullkrona Kryssarklubb, säger Oliwer.

JACOB FELLMAN ÄR GK:S NYA TÄVLINGSCHEF

Jacob-Hendrik Fellman, kallad Jacke, är ny 
tävlingschef i GK. 

Jacke har varit medlem i GK sedan 1979, sty-
relsemedlem från 1984 och kommodor under 
åren 1986-1989. 

-Segling och kappsegling har varit mitt hu-
vudintresse och jag deltog tidigare flitigt i 
GK:s kappseglingar med min hemgjorda 9 
meters träbåt Esmeralda. De senaste åren har 
jag mest kappseglat med olika allmogebåtar. 
Några år har jag varit med i GK:s tävlingskom-
mitté och åtog mej nu den administrativa 

ledningen med övertygelsen att kommittén har yngre duktiga krafter som så 
småningom tar över, säger Jacke.

NYA I STYRELSEN
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Hamnkommittén 
Eric Chanfreau Ordförande 050-379 0039 hamn@gk.fi
Svante Baarman Vicehamnkapten 045-136 9999
Bengt Ekholm Truckförare 0400-871 433
Jyrki Koivisto Besiktning 040-528 6509
Mikael Furu Sophantering

Besiktning 

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

Fastighetskommittén
Tuula Stolpe Ordförande 045-678 8300 fastighet@gk.fi
Johan Heikius Arbetsledning
Ensio Pesonen Teknisk planering
Jonatan Reuter Verktyg
Marcus Dahlström Elsystem
Svante Johansson Elsystem

Infokommittén
Filip Lundsten Ordförande 044-255 8515 info@gk.fi
Lena Malmio Webbmaster 040-593 2687
Erik Nordenswan Facebook 0400-617 749
Helena Hartman
Svante Olofsson

Juniorkommittén
Kim Westman Ordförande 040-555 0107 junior@gk.fi
Emil Granberg Viceordförande
Oliwer Bäcklund
Ida Henriksson
Petra Lapela
Isabella Laurén
Didrik Lundsten

Filip Lundsten
Jockum Lundsten
Anton Mattsson
Axel Mattsson
Mathias Mattsson
Jonny Rittinghaus

Porthamnskommittén

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

Tor Laurén Viceordförande
Jonas Baarman
Pontus Jansén
Håkan Johansson
Mathias Kerke
Harri Laaksonen
Heikki Sukkinen
Kimmo Tamminen
Viktor Tschernij

Tävlingskommittén
Jacob Fellman Ordförande 040-508 7117 tavling@gk.fi
Mark Lassfolk Viceordförande
Lars Gestranius
Erik Nordenswan
Johan Korin
Fredrik Lehtonen

Valkommittén
Ralf Juslin Ordförande 041-490 3962
Erik Nordenswan
Berndt Lönnberg

Hedersteckenskommittén
Ralf Juslin Ordförande 041-490 3962
Tuula Stolpe
Gunnar Laurén

Övriga funktionärer
Kerstin Holm-
Baarman

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

Helena Bruun Urklippsbok 02-458 3497
Helena Hartman Miljöansvarig
Mikael Ramstedt Säkerhetsansvarig
Ralf Juslin Årsboksredaktör
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GK/GPS – ”GLADA PENSIONÄRERS SÄLLSKAP” 
”Fråga inte vad GK kan göra för dig utan vad du kan göra för GK”? Hamnkap-
tenens bevingade och kloka ord sätter igång tankeverksamheten. En växande 
grupp människor i samhället, som har tid och som ofta behöver sysselsättning, 
är pensionärerna. I grannskapet i Skräbböle finns ”Skröbbel-gåbbarna”, inom 
Piffen finns en aktiv pensionärsgrupp som bl a gjort massor talkotimmar i nya 
PIF-Center. 

Som själv rätt nybliven pensionär slogs jag av tanken att det här kanske också 
kunde vara något för GK. På medlemstalkon görs större punktinsatser, och för 
olika byggprojekt anlitas idag nästan uteslutande entrepenörer. Men det finns 
massor av små projekt som ligger framför oss hela tiden i väntan på att ”någon” 
skall fixa. Det finns alltså ett uppdrag för en resursgrupp som har tid och intresse. 

Ett upprop i början av 2019 medförde att drygt tio glada pensionärer samlades 
i medlet av januari. Vintern låg för dörren så man beslöt att inleda med ett 
inneprojekt – att städa upp och renovera GK:s klubbutrymme ”Loftet”.

Under sex måndagar har totalt 210 arbetstimmar lagts ner på att måla taket 
vitt, att byta värmebatteri, modernisera AV-utrustningen, tvätta golv och fönster, 
göra tambur och kök mer funktionella samt  göra inredningen mer smakfull. 
Som kronan på verket skaffade klubben nya slitstarka golvmattor i marinblått. 
Loftet återinvigdes i samband med årsmötet 9.3.2019. 

GK/GPS, som gruppen har börjat kalla sig, har som följande projekt att färdig-
ställa de två optimistjolleskrov som av en händelse kunde skaffas billigt vårvin-
tern 2018. Därefter, då vårsolen börjar lysa, fortsätter jobben med Slipplanens 
kafferum och verkstad. 

ÄR DU INTRESSERAD? Det ryms flera med i gruppen ännu. Det enda villkoret 
är att man är pensionär eller av annan orsak är ledig under vardagar, och att 
man är intresserad. Det kommer fler projekt av olika karaktär efterhand. 

De dagar GK/GPS samlas och jobbar bjuder klubben på en enkel lunch eller/
och eftermiddagskaffe. Förutom att det blir mycket gjort så är diskussionerna 
ofta både livliga och trevliga. HÄNG MED! 

Text och bild: Ralf Juslin

GK/GPS in action
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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 2019
Årsmötet 9.3.2019 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 (finns ännu några kvar)   20,00 €

GK-dekal 10 x 10 cm       4,00 €

GK-dekal 20 x 20 cm       6,00 €

Nyckelring i kork        2,00 €

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

Dessa artiklar finns till salu under besiktningskvällarna i maj-juni i Klubb-
stugan 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 portoavgift på 5€.

UNDER JULI-MÅNAD ÄR DET INGEN FÖRSÄLJNING, VARKEN I KLUBBSTUGAN 
ELLER PER POST!



26 27

BRA ATT VETA BRA ATT VETA

GK-NYCKLAR 
Nycklar 

Nyckel till Skräbböle hamnområde nr 5  

Nyckel till Porthamnen nr 8 

Nyckel till Granskär, Åland (Färjsundets Seglarförening) 

För nycklar debiteras 20,00 € /nyckel (=självkostnadspris)

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

Vid postförsändelse tillkommer en portoavgift på 5€.

GK-TEXTILIER
Pargasföretaget Kelovee har hand om produktion och försäljning av de populära 
GK-textilierna. Sortimentet  har nu utökats och det som nu finns 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€

BADHANDDUK I FROTTÉ
Färg: Mörkblå 
Pris: 30€

CLIQUE LÄTT SOFTSHELL VINDJACKA
Färg: Mörkblå 
Finns i herr-, dam. Och juniormodell 
Pris: 85€ (juniorstorlek 61€)

HELLY HANSEN CREW MIDLAYER SEGLARROCK
Färg: mörkblå eller vit 
Pris: 175 €

NYHET: På samtliga produkter där GK-märket broderas kan man också få båtens namn 
broderat samtidigt för 5 €.

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 levereras på beställning.  
Leveranstiden kan variera.
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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 samt truckens lyft- och transportkapacitet är dimensionerade 
enligt GK-MAX under normala förhållanden.

Bryggplatser
Ansökan om bryggplats görs alltid skriftligt. Blanketten för båtregisteranmälan 
kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.fi . Undertecknad ansökan om ny brygg-
plats bör vara hos hamnkaptenen 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. Båtens 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 fendrar 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 
fendrar placerade akteröver och midskepps, där sannolikheten för kontakt 
mellan båtarna är störst.

I medvind med GK

LMDental
    www.lm-dental.com
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Trafik i Skräbbölehamnen och på slipområdet
• Körning med bil på hamnområdet är tillåten endast med låg hastighet 

för att inte damma ner båtarna.

• Genomfart framför båtskjulen är förbjudet då kedjan är uppsatt!

• Undvik att köra över vattenslangar och elkablar. Använd skydd av plankor 
på vattenslangen och elkabeln om man behöver köra över dem med bil..

• 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. Felparkerade bilar har flyttats med trucken.

Vinterförvaring
Vinterförvaring av medlemmarnas GK-registrerade båtar sker dels i anslutning till 
Skräbbölehamnen och dels på Slipplanen. Vidare finns tre båtskjul i Skräbböle-
hamnen och två på Slipplanen. Skjulplatserna beviljas i första hand för träbåtar 
och sådana båtar som behöver en skyddad plats med tanke på  reparationer. 
Man bör alltid ansöka om ny vinterförvaringsplats skriftligen genom att använ-
da  blanketten för båtregisteranmälan som kan laddas ner på GK:s hemsida  
www.gk.fi . Ansökningarna bör vara hos hamnkaptenen senast 30.9. varje år.

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. 

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 båtvaggor 
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 ordent-
ligt 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. 

Sommarförvaring
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.

Märkning av egendom
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. 

De gula lapparna finns i serviceskjulen, i trucken och i klubbhusets kansli. 
Omärkta föremål, allt från båtar, jollar, båtdelar, båtvaggor och redskap samlas 
in och förs till avstjälpningsplatsen.

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.

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 vin-
terstormar och dragit med sig andra båtar i fallet. 
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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, spe-
ciellt 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! Mast-
kranens högsta tillåtna belastning är 240 kg.

Personlyft med mastkranen är strikt förbjudet. 

Under vintern skall masten förvaras liggande på båten, i mastskjulet eller båt-
skjulet (om du har skjulplats). Masten skall vara försedd med GK:s gula lapp 
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.

Sjösättning och upptagning 
Beställ trucken minst en vecka i förväg 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 möjlighet att lyfta båten är årligen  31 oktober eller 
tidigare om vintern är tidig. 

GK rekommenderar båtägare att byta till hårda bottenfärger. 
GK kartlägger vilka båtägare som ännu använder mjuka bottenfärger. Rekom-
mendationen är att båtägarna slutar använda de mjuka smetiga bottenfär-
gerna 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 ut i havet av regn och snösmältning. 

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. 

Foto: Ole Bergen
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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 båtregisteranmälan 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 kommunikationsministeriet ansöka 
om lov att få föra båtklubbens flagga som sin båts akterflagga.

Då klubbflagga förs på båt bör de nationella flaggdirektiven följas. 

BESIKTNINGS OCH SÄKERHETSUTRUSTNING 
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 
Gränsbevakningens 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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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

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 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. Ifall besiktaren finner föråldrad pyroteknisk utrustning 
bör ägaren, innehavaren eller befälhavaren 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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Besiktningsdekal
Besiktningsdekalen fästs 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 rekommenderas att 
varje separat slutet sovutrymme har en skild brandvarnare. Alla på marknaden 
förekommande brandvarnare håller inte i båtar 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.

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

Vid pentrybränder är släckningsfilt ofta betydligt effektivare än pulversläckare. 
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 på västen. Tillverkarna rekommenderar att västarna förnyas efter 
10 år eller tidigare om fel i funktion och konstruktion uppdagas. Varje gång 
räddningsvästen blivit våt eller uppblåst bör den torkas, granskas och servas 
enligt tillverkarens 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.
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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.

Foto: Marjo Henrichson

FINNBOATS KONDITIONSGRANSKARE SOM SKROVBESIKTARE VID 
GRUNDBESIKTNING
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf och Segling och Båtsport i Finland rf 
(SBF) undertecknade på båtmässan i Helsingfors i februari 2019 ett samarbets-
avtal som berör fritidsbåtars skrovbesiktningar. I fortsättningen kan Finnboats 
konditionsgranskare utföra skrovbesiktning av båtar som en del av båtarnas 
grundbesiktning.

-Detta underlättar skrovbesiktningen i sådana situationer, då klubbens besiktare
inte kan närvara, berättar SBF:s ordförande Jan Jansson. Samarbetet är naturligt
därför att Finnboats konditionsgranskare har den nödvändiga yrkeskunskapen.

Konditionsgranskarnas deltagande underlättar arbetsbördan för klubbarnas 
besiktare och ökar säkerheten till sjöss.  

- Med hjälp av yrkeskunnig konditionsgranskning upptäcker man båtarnas
reparationsbehov i tid och reparationer kan utföras i god tid före säsongen,
tillägger Finnboats vd Jarkko Pajusalo.

Vid båtens besiktning säkerställer man båtens kondition och utrustning. Årlig 
besiktning är obligatorisk för båtar som finns noterade i en segelförenings regis-
ter. Besiktningen utförs av klubbens  besiktare, som genomgått besiktningskurs 
och som har ett av SBF beviljat besiktningslov. Utöver detta skall det minst vart 
femte år utföras en grundbesiktning i vilken skrovbesiktningen ingår.

Konditionsgranskningen är Finnboat:s system, som utvecklats i samråd med 
VTT:s (numera Eurofins Expert Services) experter. Finnboats konditionsgranskare 
är skolade proffs och är godkända av Båtbranschens Varvs- och serviceförening. 
Det finns i nuläget ca 70 konditionsgranskare i Finland.

Kurt Taxell, konditionsgranskare

Dags för skrovbesiktning ? Foto:Ralf Juslin
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Foto: Ralf Juslin

NATIONELLA FLAGGNINGSREGLER FÖR FRITIDSBÅTAR 
De regler som gäller flaggning på fritidsbåtar finns mycket tydligt beskriv-
na 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 kom-
ma 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 vik-
tigaste 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.
Artigetsflaggan följer samma rytm som akterflaggan och skall alltså
halas till natten.

• Festflaggnig över topp skall följa akterflaggans tidsrytm och får
endast hissas i hamn.
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FASTIGHETSKOMMITTÉN 2018
Talkoandan lever inom GK - utan den skulle klubbens avgifter vara avsevärt 
mycket större. 

Det nya mastskjulet målades år 2018 och talkodeltagandet var aktivt. Stort TACK 
till alla som gav sina arbetsinsatser! Skjulet målades med färg från vår lokala 
målfärgsfabrik Virtanen. 

Flera lyfttaljor installerades inne i mastskjulet och klubbens hedersmedlem 
Jack Henriksson byggde nya mastbockar.

Nordkalk donerade två skjutportar och den ena installerades under 2018 vid  
huvudporten i Skräbbölehamnen. Samtidigt påbörjades utjämningen av den 
blivande parkeringsplatsen utanför huvudporten. 

På Slipplanen påbörjades färdigställandet av kafferummet, och under hösten 
spikades panel i innertaket.

Fastighetskommittéen och GPS-gruppen renoverade Loftet

PORTHAMNEN 2018  
Årets Porthamnskommitté bestod av 11 aktiva medlemmar, som också stod för 
hamnvärdsverksamheten (dejouren) under veckorna 20 till 40. Verksamheten 
2018 startade med allmänt talko den 5.5.2018 då också hamnen öppnades 
för medlemmarna. 

26.5 anordnades Kihti TwoStar Race i samarbete med TPS. Distanstävlingen 
seglades från Erstan till Jermo. 

Veckoslutet före midsommar var det igen dags för den traditionella Porthamns-
dagen, som ordnas för att främst de nya GK-medlemmarna skall få bekanta sig 
med stället och komma i kontakt med andra medlemmar. 

Midsommaren i Jermo firades med musik och god mat trots ruskigt sommar-
väder. 

Juniorlägret i Porthamnen före skolstarten var än en gång mycket lyckat  och 
seglingarna genomfördes i tuffa augustivindar. 

Porthamnens paviljong har stått sig väl under åren
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JUNIORVERKSAMHETEN 2018 
Juniorkommittén har under 2018 bedrivit en verksamhet som i huvudsak har 
bestått av jolleskolan och ett seglingsläger. Utrustningen har utvecklats under 
året genom införskaffningar av nya jollar och annan utrustning. Verksamheten 
har varit mycket populär och haft näst intill full beläggning. 

Jolleskolan har arrangerats på måndagar med start 7.5.2018. Totalt 25 barn har 
deltagit i verksamheten vilket med nuvarande upplägg och faciliteter kan anses 
vara det maximala antalet deltagare. I jolleskolan har man övat seglingsfärdig-
heter, lärt sig kantra med en jolle och räta upp båten, övat olika knopar och 
tränat på tävlingsstarter mm. Allt detta med glimten i ögat och småleendet på 
läpparna. Lekar och mycket skoj har givetvis också varit på agendan. Jolleskolan 
pågick till midsommarveckan för att sedan ha ett sommaruppehåll. Efter skol-
starten fortsatte höstterminen 20.8 och pågick sedan till 24.9 då avslutningen 
hölls kryddat med lekar, glass, bullar och saft. Samtliga deltagare utvecklades 
otroligt mycket under året och kommittémedlemmarna hoppas se alla igen 
på våren 2019 då verksamheten fortsätter. 

Jolleskolan 2018

“Solsidan” fylldes av glada GKare på Porthamnsdagen 2018

Målgången i October Race var detta år i Porthamnen och deltagarna firade 
kvällen ute på Jermo. 20.10. var det igen dags för hösttalko då Porthamnen 
förbereddes inför vintern. 

2018 satsade klubben mycket medel för att uppdatera elsystemet i Portham-
nen. Arbetet utfördes till största delen redan före säsongstart. I övrigt fälldes ett 
antal träd för att skydda paviljongsbyggnaden. Bojarnas kättingar granskades 
och byttes vid behov. Isoleringen av paviljongens mellantak, som påbörjats på 
1970-talet, slutfördes. 

I övrigt utfördes de årliga underhållsarbeten som krävs för att medlemmarna 
skall kunna njuta av vårt ”paradis” även de kommande åren. 

345 båtlag registrerade sina övernattningar i hamnböckerna. Siffran visar en 
ökning på ca 20% jämfört med år 2017, men är trots allt mycket lägre än antalet 
övernattningar under de ”bästa” åren ( t.ex. år 2015 noterades  550 registreringar). 
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HAMNKOMMITTÉN 2018 
I Skräbbölehamnen justerades stolpar och bojar efter vinterns och isens på-
frestningar. I februari 2018 när kölden och isen var stark passade ivriga (ivriga 
med litet i) 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 ponton-
bryggan byttes ut och fick en bättre dragning. Den inre pontonbryggans alla 
stolpar byttes ut mot svarta bojar. Vidare fick båda pontonbryggorna stödpålar 
som dämpar deras rörelser vid kraftig sjögång. 

I början av säsongen konstaterades det att septikpumpen hade dragit sin sista 
suck. En ny septikanläggning anskaffades och installerades, men kostnaden 
var så omfattande att en del av de planerade arbetena för slipplanen flyttades 
till 2019. 

Båtbesiktningarna inleddes 14.5.2018 och samtidigt utfördes eldsläckargransk-
ning i Skräbbölehamnen. Under året besiktades 220 båtar varav 133 segelbåtar 
och 87 motorbåtar. 

Det sedvanliga städtalkot utfördes 6.6.2018. Ca 40-50 medlemmar deltog i 
talkot  i Skräbbölehamnen och på Slipen. Själva städjobbet tog 1-1,5 timme, 
följt av ett uppskattat korvgrillningskalas på Slipen.

Eric Chanfreau 

Skräbbölehamnens nya glidport

Sista veckoslutet av sommarlovet arrangerades det mycket omtyckta seglings-
lägret i fina Porthamnen i Jermo. Lägret innehöll omväxlande väder och vindar, 
en massa segling, sjöslag med bastubadande och mycket rolig samvaro. Totalt 
deltog 18 barn och 7 ledare samt väldigt många duktiga föräldrar, vilka hjälpte 
till med arrangemangen på många sätt. Antalet barn blev lägre än väntat då 
några insjuknade just före lägret och tvingades inhibera deltagandet. Sam-
manfattningen är dock att seglingslägret är ett väldigt trevligt sätt att avsluta 
sommaren, komma in i mera strukturerad dygnsrytm och helt enkelt njuta av 
trivsam samvaro både för barn och vuxna. Kom gärna med i augusti 2019 för 
att ta del av det här fina lägret! 

Under 2018 köpte klubben totalt 5 nya optimistjollar och sålde en äldre. Några 
nya segel anskaffades till optimisterna och e-jollarna och en hel del andra delar 
och beslag förnyades och reparerades. En förutsättning för att verksamheten 
skall vara trygg och givande för barnen är att utrustningen är i gott skick och 
väl underhållen, därför köps det årligen nya jollar och äldre säljs vidare. Juni-
orkommittén har ständigt behov av hjälp gällande underhållet och om du 
känner att du kunde tänka dig att hjälpa till med det här mottas all hjälp med 
stor tacksamhet. 
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City Regattan 18.8.2018. Tävlingen arrangerades nu andra gången och man 
prövade en mindre extrem startprocedur. Le Mans starten 2017 hade visat 
sig vara för krävande i hård vind så tävlingen seglades den här gången med 
jaktstart (chasing). Inte heller denna gång lyckades starten perfekt, några båtar 
uppfattade inte de ändrade starttiderna utan startade enligt de ursprungliga. 
Tävlingschefen Chrisse Lindqvist-Karppelin beklagade malören, som delvis 
berodde på att jolletävlingarna genomfördes samma dag och tog längre tid 
än beräknat. 

Vädret var fint och en månghövdad publik följde med tävlingen. I jolleklasserna 
E-jolle, Zoom 8 och Optimist deltog 7 båtar totalt.

I LYS klassen deltog 5 båtar och s/y Lill-Brita med Johan Korin hade snabbaste 
korrigerade tid och vann Cityregattan. 

Pargas Cityregatta 18.8.2018 

Placering Båt Skeppare Jolleklasser Dels. 1. Dels. 2. Poäng

1. GK H Tor Laurén E-Jolle 1 1 2

1.  - Daniela Westman Zoom 8 1 1 2

1. GK 3 Linus Korin Optimist 2 1 3
2. GK 4 Amos Korin Optimist 1 2 3
3. GK 12 Elias Lehtinen Optimist 3 DNC 8
4. - Oskar Flinkman Optimist 3 4 7

1. GK 19 Adrian Liljestöm Optimist 2 pers. 1 1 2

Placering Båt Skeppare Kölbåtar/LYS Tid i mål Korr. Tid

1. Lill-Brita Johan Korin 606 15:05:17 0:45:17
2. Admirals Right Hand Laura Rinne H-båt 15:05:45 0:45:45
3. Pajala Sunrise Carl-Johan Gestranius 606 15:08:19 0:48:19
4. Born Free Guy Casén Senorita Helmsman 15:12:06 0:52:06
5. Artbank of Finland Ted Wallin 606 15:17:06 0:57:06

TÄVLINGSKOMMITTÉN 2018 
Tävlingskommittén höll sex möten där verksamheten och tävlingsarrange-
mangen diskuterades. En målsättning var att kunna genomföra tävlingarna 
mer professionellt. Därför hölls en intern skolning för medlemmarna om start-
arrangemang med tonvikt på flaggningar. Med Erik Nordenswan som ansvarig 
ställde några av GKs tävlingsarrangörer också upp som medarrangör på Airis-
toregattan för att få mera rutin. 

Följande tävlingar genomfördes av GK under säsongen 

Kihti 2 Star 26.5.2018 med start utanför Airisto. Erik Nordenswan var tävlingschef, 
biträdd av Fredrik Lehtonen, Johan Korin med följebåt, Svante Pahlman och 
Jacob Fellman. I strålande vårväder seglade de 14 deltagarna mot Porthamnen 
där de välkomnades med mat och dryck. Antti Niiniranta med s/y Kaminami 
vann stora LYS klassen och Juha Kataja med s/y GroupPro vann den lilla. 

Den enda GK-båten s/y My med Tor Lauren vid rodret var som längst ute på 
banan i 8 och en halv timme och blev i beräknad tid endast två minuter efter 
Juhani Elonheimo i en Swan 37. 

Högland Race 23.6.2018. Efter sommarens kanske sämsta väder på midsom-
maraftonen, lyckades tävlingschefen Lasse Gestranius skicka iväg fyra tuffa båtlag 
på midsommardagen då vinden avtagit litet.

C-J Gestranius i s/y Lill-Brita knep första platsen och erövrade vandringspriset 
Rosen, andra blev sonen Lasse Gestranius i s/y La Monde Mia. Björn Friberg kom 
trea med s/y Sööta Öödi och första gången som skeppare, Tomas Björkroth  i 
s/y Patricia kom på en hedersam fjärde plats och tog emot Vikingapokalen. 
Yngsta besättningsman var Aamos Björkroth. 

Kihti Two-Star 26.5. 2018 Resultat  - Tulokset

Sija Etunimi Sukunimi Purjenumero Vene Malli Seura LYS Maali Tod. Korjattu
LYS 1 aika aika

1. Antti Niiniranta FIN-11565 Kaminami Rogers 10 M TPS 1,39 16:14:31 05:14:31 07:17:11
2. Esa Mach FIN-7540 dat wor et X-332 ASS 1,24 17:05:20 06:05:20 07:33:01
3. Timo Kairama FIN-11850 Finx Xp38 TPS 1,33 16:45:02 05:45:02 07:38:54
4. Matti Aaltio FIN-2220 Sanna 4 Mannerberg 34 SSP 1,30 17:12:16 06:12:16 08:03:57
5. Timo Tommila FIN-11407 Stella Maria Elan 350 SSP 1,29 17:47:55 06:47:55 08:46:13
6. Juha-Pekka Vuorinen FIN-10481 Alda Swede 55 TPS 1,28 18:00:59 07:00:59 08:58:52
7. Rami Sjöroos FIN-11575 Lyyleli II Jeanneau sun Od. 39i p. TPS 1,27 18:30:53 07:30:53 09:32:37

LYS 2
1. Juha Kataja FIN - 2891 GroupPro Oy Inferno 29 TPS 1,14 17:49:15 06:44:15 07:40:51
2. Henri Harka FIN-685 Nox Albin Express TPS 1,11 18:12:25 07:07:25 07:54:26
3. Niki Timonen FIN-11556 Neo Malbec 240 TPS 1,12 18:13:29 07:08:29 07:59:54
4. Pekka Kataja FIN-9448 Merenna Finngulf 28e TPS 1,14 18:08:43 07:03:43 08:03:02
5. Vesa Laakso FIN-6126 Oona Albin Nova TPS 1,15 18:15:23 07:10:23 08:14:56
6. Juhani Elonheimo FIN-382 Marinella Swan 37 TPS 1,16 18:11:45 07:06:45 08:15:02
7. Tor Lauren FIN-10321 My First 21.7 GK 1,02 19:32:02 08:27:02 08:37:10
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October Race 2018

Overall Results
As of 30 SEP 2018 At 19:14

LYS1

RO: Erik Nordenswan (GK, SBF tävlingsarrangör)
Scoring system: Low Point. Rating system: SRS+, Standard.

Rk. Sail
Number

Boat
Name Name Boat

Type Hdcp. CDL
R1 R2 Total

Pts.
Net
Pts.Time Calc. Pl. Time Calc. Pl.

1 FIN
9681

Windrose Henrik SANDHOLM Dehler 34
DD

1.25 3:36:06 4:30:08 3 3:31:43 4:24:39 1 4 4

2 FIN
7540

dat wor
et

Esa MACH X-332 1.24 3:34:25 4:25:53 2 3:37:36 4:29:49 2 4 4

3 FIN
11850

Finx Timo KAIRAMA XP38 1.33 3:27:51 4:36:26 5 3:30:24 4:39:50 3 8 8

4 FIN 12 Iroquois Hasse KARLSSON Int8mR 1.27 3:34:42 4:32:40 4 3:42:07 4:42:05 4 8 8
5 FIN

11762
Seanna Seppo SJÖROOS Grand Soleil

45
1.36 3:12:40 4:22:02 1 DNF 14 14

6 FIN
11452

Tempo Eero HEINO Arcona 340 1.29 3:39:17 4:42:53 6 DNC 19 19

7 FIN
4646

still
naughty

Esa MARTIN Still 900 1.17 4:03:40 4:45:05 7 DNF 20 20

8 FIN
11565

Kaminami Antti NIINIRANTA Rogers 10M 1.39 3:29:26 4:51:07 8 DNF 21 21

9 SWE 21 White
Pearl

Mats KOIVISTO Arcona 410 1.37 3:38:30 4:59:21 9 DNF 22 22

10 SWE
120

Jolie Mikko RISTIMÄKI J/92 1.23 4:04:17 5:00:28 10 DNC 23 23

11 FIN
11793

Fleur
d’Ocean

Risto NUMMIORA Hanse 370 1.24 4:10:00 5:10:00 11 DNC 24 24

12 FIN 35 Svanen Erik NORDENSWAN Avance 36 1.14 DNC DNC 26 26
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October Race 2018

Overall Results
As of 30 SEP 2018 At 19:15

LYS2

RO: Erik Nordenswan (GK, SBF tävlingsarrangör)
Scoring system: Low Point. Rating system: SRS+, Standard.

Rk. Sail
Number

Boat
Name Name Boat

Type Hdcp. CDL
R1 R2 Total

Pts.
Net
Pts.Time Calc. Pl. Time Calc. Pl.

1 FIN
3213

La
Monde
Mia

Lars GESTRANIUS Guy 90S 1.13 4:00:27 4:31:43 1 3:56:25 4:27:09 1 2 2

2 FIN
7983

Wesiiri Janne LEMPIÄINEN Sunwind 30 1.15 3:59:26 4:35:21 2 3:54:04 4:29:11 2 4 4

3 SWE
4801

Maverick Kalle DAHL J/24 1.11 4:15:27 4:43:33 3 4:12:14 4:39:59 3 6 6

4 SWE
449

GK
Sunrise

Antti IVASKA 606 1.03 4:42:25 4:50:53 4 DNC 13 13

5 FIN
8094

Sunday Tomi KESKILÄ Elan 33 1.13 4:18:40 4:52:18 5 DNC 14 14

6 FIN
2235

Cira Jukka RANTANEN Mach I (one
off)

1.15 4:14:57 4:53:12 6 DNC 15 15

7 FIN
2891

GroupPro
Oy

Juha KATAJA Inferno 29 1.14 DNF DNC 18 18

7 FIN
3815

Nefer
Nefer

Joonas VASAMA FE83 1.08 DNF DNC 18 18

s/y Windrose med Henrik Sandholm som skeppare vann LYS 1 klassen.

I LYS 2 placerade sig GK-båtarna utmärkt, La Monde Mia med Lars Gestranius 
som skeppare vann klassen. 

GK:s nya 606:a GK Sunrise blev fyra i LYS 1 med Antti Ivaska som skeppare. 

Kappseglarnas feedback var positiv  så sannolikt är Porthamnen och Pargas 
Port restaurang aktuella också detta år när October Race seglas. 

LYS 1

LYS 2

Cityregattan för segelsporten i stadsbilden

October Race 2018 seglades i hårda vindar och det ledde till att många båtar 
avbröt tävlingen. Av de 19 startande båtarna på lördagen avbröt två båtlag i 
den lilla (LYS 2) (låter konstigt). Orsakerna  var både skadad utrustning och be-
sättningarnas utmattning. På söndagen startade åtta båtar i stora klassen (LYS 
1) och fyra av dem avbröt. I LYS 2 startade endast fyra båtar och av dem avbröt 
en. Bortfallet var överraskande stort, för vinden uppnådde inte stormstyrka 
under tävlingen och banorna var dragna inomskärs. De deltagande båtarnas 
säkerhet var tryggad genom att Johan Korin var ute med sin Minor 29:a som 
följebåt båda dagarna.

October Race arrangerades denna gång med start från Airisto och målgång i 
Porthamnen på lördagen och i motsatt riktning på söndagen. Vid målgång i 
Porthamnen serverades traditionsenligt ärtsoppa och punch. Pargas Port res-
taurang var bokad för kappseglarna och ett stort antal utnyttjade tillfället att 
njuta av god mat och trevlig stämning på lördagskvällen. 

Resultatservicen var i år mycket snabb, för tävlingsdomaren Juhani Soini kunde 
mata in målgångstiderna i det nya Manage2Sail programmet från målgångs-
protokollen som fotograferades med mobiltelefon. Resultaten var på nätet bara 
några minuter efter målgång.
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Foto: Berth Sundström

Foto: Kerstin Holm-Baarman

Foto: Jan-Erik Wickström



90 91

BLICKEN FRAMÅT BLICKEN FRAMÅT

HÄNDELSKALENDER 2019 – 2020
(en uppdaterad händelsekalender finns på www.gk.fi)

Maj 2019
1.5.  Flagghissning

4.5. Porthamnen öppnas, vårtalko

6.5.  Jolleskolan börjar

 Styrelsemöte

 Temakväll i Loftet: Besiktningsinfo

8.5. Temakväll i Loftet:  Kappsegling med  FinLYS-handicap

13.5. Extra medlemsmöte

 Besiktning

 Eldsläckargranskning

 Jolleskola

20.5. Besiktning

 Jolleskola

27.5. Besiktning

 Jolleskola

Juni 2019 
3.6. Besiktning

 Jolleskola

 Styrelsemöte

8.6. Porthamnsdagen

10.6. Besiktning

 Jolleskola

17.6. Besiktning

 Jolleskola

21.6. Midsommar (inga arrangemang i Porthamnen, knytkalas)

22.6. Högland Race

24.6. Besiktning

Juli 2019
-

Augusti 2019

8.8. Juniorläger i Porthamnen 8-11.8.

9.8. Airisto Regattan 9-11.8.

17.8. GK:s 65-årsfest i Skräbböle

 Pargas Cityregatta

19.8. Jolleskolan fortsätter

26.8. Jolleskola

31.8.  Forneldarnas natt (inga arrangemang i Porthamnen, knytkalas) 

September 2019
2.9. Jolleskola

 Styrelsemöte

9.9. Jolleskola

16.9.  Jolleskola

23.9.  Jolleskola, avslutning

30.9. Sista dag att ansöka om ny vinterförvaringsplats

Oktober 2019
5.10. October Race 5-6.10.

7.10. Styrelsemöte

19.10.  Porthamnen stängs (OBS! Absolut sista datum. Stängning sker tidigare om det 
 blir köld för att inte riskera skador på vattensystemet)

26.10. Flagghalning

 Valmöte

30.10. Sista lyft med trucken

 Vattnet stängs i hamnen 

November 2019
5.11. Styrelsemöte

December 2019
-

Januari 2020

-

Februari 2020
-

Mars 2020

31.3. Sista dag att ansöka om bryggplats

April 2020
-

Maj 2020
1.5. Flagghissning
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HAMNKOMMITTÉN 2019
I Skräbbölehamnen repareras bryggor och stolpar och bojar justeras efter 
vinterns och isens påfrestningar. Arbetet med att byta ut stolpar mot de GK 
konstruerade svarta bojarna ( ”pensionärsbojarna”) fortsätter.

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

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 13.5 och pågår sedan varje måndagskväll till och med 
24.6. Den första besiktningskvällen 13.5 är det också eldsläckargranskning i 
Skräbbölehamnen. 

Medlemmarna uppmärksammas på att en skriftlig ansökan om ny vinterför-
varingsplats skall lämnas in till hamnkaptenen senast 30.9 och att sista dagen 
för höstens båtlyft är 31.10.

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

Stolpar i hamnen ersätts av stolpbojar Finlands finaste mastskjul finns i Skräbböle

FASTIGHETSKOMMITTÉN 2019 

Skräbbölehamnen
Klubbens alla båtskjul är i skriande behov av renovering. Renoveringen påbörjas 
i båtskjul 2 och 3 i Skräbböle-hamnen. Dörrarna byts ut, dörrkarmarna förstärks 
och övriga konstruktioner granskas och repareras. 

Nedre kanten av väggarna sågas bort och ersätts med skivor såsom i skjul 1. 
Luckorna mot Skräbbölevägen förnyas. Projektet är för omfattande att göras 
med talkokrafter, så en entreprenör kommer att anlitas. 

Staden/Caruna jobbar ännu med el- och belysningsstolpar i Skräbböle, och när 
dessa linjedragningar är klara står båtskjul nr 1 i tur att att repareras.

Den ena skjutporten i Skräbbölehamnen (huvudporten) blev installerad år 2018 
och den andra (pirens port) skall installeras i år. En eventuell motorisering av 
portarna planeras när båda är installerade. 

Planen framför mastskjulet, de båda infarterna samt parkeringsplatsen vid 
huvudporten jämnas ut om budgetramen tillåter.

Slipplanen
Renoveringen av serviceskjulet på Slipplanen slutförs. Fasaden mot Kyrkfjärden 
repareras, belysningen i verkstaden förbättras och socialutrymmet färdigställs. 
Allt detta görs på talko och med hjälp av resursgruppen GPS.
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PORTHAMNEN 2019                              
Porthamnskommittén ansvarar för underhåll och utveckling av vår gemensam-
ma utehamn på Jermo. Årets stora projekt blir utvecklingen av ”jollehamnen”. 
Efterfrågan på denna har funnits länge i och med att juniorverksamheten 
har fått ett fint lyft inom GK är satsningen mer än berättigad. Jolleflottan har 
förnyats och det är ytterst viktigt att jollarna kan hanteras tryggt och skonsamt. 
Östra hamnens inre vik, närmare den outnyttjade udden, kommer att bli basen 
för förvar och sjösättning av jollar. Detta innebär att viken skall muddras så att 
in- och utsegling blir möjlig med centerbordet och rodret på plats. Ytterligare 
kommer några av de nuvarande bojarna att flyttas närmare stora bryggan för att 
få mera bredd för manövrering. Till planen hör också att bygga en ny tryggare 
”ramp” till udden nere längs med bergskanten. 

I övrigt följer porthamnskommitténs verksamhet det sedvanliga: underhåll av 
fastighet och hamnar. 

Infotavlan som installerades vid boden 2018 visade sig vara ett bra medel för 
kommunikation mellan besökare och kommittén. Meddelanden om brister, 
behov för anskaffning  av material och idéer för utveckling lämnades flitigt. 
Fortsätt i samma stil! Vi ansvariga i kommittén hade också möjlighet att lämna 
meddelanden om sysslor man kunde ta sig an under vistelsen. 

Säsongstart blir det lördagen den 4 maj med vårtalko. Det  finns alltid både 
små och stora uppgifter för alla aktiva medlemmar och därför hoppas vi att 
många möter upp för vårtalkot. Kommittémedlemmarna börjar sina dejour-
turer i Porthamnen vecka 20 och dejouren fortsätter ända till vecka 40. Trots 
att vi har en grupp aktiva kommittémedlemmar som regelbundet besöker 
Porthamnen och ser till att allting fungerar och är prydligt, bör vi komma ihåg 
att alla skall plocka med sig sitt skräp och för allas trivsel städa efter sig i de 
utrymmen man använt. 

Porthamnsdagen, som fått mycket positiv feedback, kommer att ordnas den 
8.6. Vi hoppas få alla nya GK-medlemmar ut och bekanta sig med vår ”pärla” 
och samtidigt bli väl bemötta av oss äldre medlemmar. Om vädrets makter 
är gynnsamma  hoppas vi även kunna erbjuda möjlighet för våra veteranme-
dlemmar att få segla ut till Porthamnen under Porthamnsdagen med start 
från Skräbböle. 

Midsommarafton firas i Porthamnen som tidigare i trevlig samvaro. På mid-
sommardagen ordnas den tuffa, men ack så lekfulla Högland Race. Om man 
är tveksam att delta med egen båt, är det möjligt att utnyttja GK:s fina 606:or 
eller gasta med någon annan. 

Årets juniorläger arrangeras av juniorkommittén  den 8-11 augusti. Medlem-
marna bedes ta i beaktande juniorernas och arrangörernas behov av hamnen, 
paviljongen och bastun. Användningen av paviljongen och bastun under lägret 
bör koordineras med lägerledarna. I god GK-anda och med rätt attityd kan alla 
njuta av faciliteterna även under lägret. 

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

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 ska få möjligheten att njuta av vår 
fina bastu i den skyddade bastuviken. 

Fredagar blir det dambastu kl. 19:00-20:00 och herrbastu kl. 20:00-21:00. Lör-
dagar är bastun bokad för damer kl. 18:00-19:00 och för herrar kl. 19:00-20:00. 

Ifall det finns behov av övernattning för besättning i paviljongen bör man kon-
takta någon av Porthamnskommittén i god tid eller per email porthamn@gk.fi 
. Detta för att undvika dubbelbokningar. 

Porthamnen planeras stänga 19 oktober.  Ifall hösten är tidig, är vi självklart 
tvungna att stänga av vattnet och användningen av bastun redan tidigare för 
att undvika materiella skador. 

Porthamnskommittén önskar alla medlemmar en fin seglingssäsong och ge-
mytliga stunder I Porthamnen. 

Porthamnens skyddade östra hamn
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JUNIORVERKSAMHETEN 2019
Juniorverksamheten i Gullkrona Kryssarklubb r.f. är en värdefull del av klubbens 
verksamhet som strävar till att få barn och ungdomar intresserade av segling 
och klubbens verksamhet överlag. Verksamhetens innehåll utvecklas kontrol-
lerat årligen inom de ramar som styrelsen ger juniorkommittén. Jolleskolan 
och seglingslägret är det huvudsakliga innehållet men även annat ingår såsom 
tävlingar, deltagande i andra klubbars verksamhet osv. Juniorkommitténs med-
lemmar har till stora delar själva varit juniorer i klubben och är nu erfarna och 
duktiga skolare för barnen. 

Jolleskolan är riktad till tjejer och killar i åldern 8-15 år. I år drar vi i gång verk-
samheten måndagen den 6 maj klockan 17:30. I jolleskolan lär sig barnen segla 
och blir bekanta med havet som element. Gott sjömanskap och kamratanda 
befrämjas också och all verksamhet präglas av lek och skratt. Jollarna i klasserna 
optimist, Zoom8 och e-jolle samt 606-båtarna är i gott skick och trygga. Det 
passar även utmärkt att ta sin egen jolle till GK:s hamn och hålla den i förvar och 
användning under jolleskolan. Alla deltagare bör ha egen flytväst (utan krage), 
lämpliga seglingskläder, solglasögon och vattenflaska. Seglarna delas in i två 
grupper varav den ena består av nybörjare och den andra av deltagare som 
varit med i verksamheten i ett eller flera år. Jolleskolan fortsätter på måndagar 
ända till midsommarveckan 17.6 varefter vi blir på sommarlov. Höstterminen 
fortsätter måndagen efter skolstarten 19.8 och avslutningsfesten håller vi 23.9. 

Sista veckan av sommarlovet arrangeras seglingslägret som en rolig avslutning 
på sommaren. I år är datumen 8.-11.8 och vi startar från GK:s hamn i Skräbbö-
le på torsdag eftermiddag. Lägret håller vi i Porthamnen där faciliteterna är 
utmärkta för ett seglingsläger. På programmet står förstås segling men också 
lekar, bastubadande och trevlig samvaro. Föräldrar välkomnas med på lägret. 
Deltagarnas familjebåtar kan angöra östra hamnen men övriga GK-medlem-
mar ombedes förtöja vid veteranbryggan under juniorlägret. Lägret avslutas på 
söndagen och vi brukar anlända Skräbbölehamnen ca. 15-16-tiden. 

Första lördagen efter skolstart 17.8 arrangeras City-regattan i Pargas. I tävlingen 
kan GK:s juniorer delta med jollar eller som besättning på större båtar. Tävlingen 
arrangeras nu för tredje gången och har hittills varje gång vuxit. Tävlingen är 
inte för allvarlig och priserna är mycket fina, alla med alltså! 

För övrigt har juniorkommittén initierat ett samarbete med övriga seglingsklub-
bar i regionen. Samarbetet kommer att resultera i att barn från andra klubbar 
deltar på en av våra övningar men även att våra deltagare har möjlighet att 
segla på någon annan klubbs övningar om så önskas. Deltagandet är frivilligt 
och Juniorkommittén hjälper till med arrangemangen vid behov. 
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TÄVLINGSVERKSAMHET 2019 
Det är en allmän trend inom seglingssporten att segelbåtarna blir större och 
snabbare och säkrare, medan antalet tävlande blir färre. Förbundet SBF har 
varit bekymrat över utvecklingen och försöker uppmuntra klubbmedlemmar 
att delta i handikapp-tävlingar. 

GK har i flera år ordnat LYS tävlingar, men antalet GK-båtar har varit väldigt 
litet.  Exempelvis år 2018; i Kihti 2 Star deltog en GK-båt och i October Race 
två GK-båtar. 

I Cityregattan på Kyrkfjärden, som är en mer lekfull tävling, var GK-båtarna 6 
st år 2017 och 5 st år 2018. 

Högland Race har också tidigare haft flera deltagare, men den stora uppslut-
ningen saknas. Det har också skett en annan förändring, toppen har blivit mera 
professionell med sponsorerade och topptrimmade båtar och besättningar. 

SBF försöker vända trenden och har därför beslutat förenkla handikappen så 
att familjeseglare har bättre förutsättningar att delta. GKs tävlingskommitté  
hade detta i tankarna när år 2019 års verksamhet planerades. 

Följande aktiviteter är planerade: 

Infokväll i Loftet 8.5 kl 18:00. Då behandlas de nya FinLYS reglerna och hur 
man beräknar båtens LYS-tal. I praktiken blir det inte stora förändringar, den 
viktigaste är att vindens inverkan beaktas, vilket gör det rättvisare speciellt för 
långsammare båtar. 

I tävlingskommittén har vi flera år funderat på ett riktigt klubbmästerskap. Vi 
anser att tiden ännu inte är mogen för en egen tävling så CityRegattan fungerar 
tillsvidare parallellt som klubbmästerskap. 

Tävlingarna som arrangeras i år är de traditionella med: 

Högland Race på midsommardagen 22.6 i Porthamnen . Tävlingen seglas som 
jaktstart (chasing), där starttiderna beräknas genom att också beakta vindhas-
tigheten. Ingen båt är därför utdömd på förhand. 

CityRegattan 17.8. med start kl 12:00 seglas också med jaktstart . Starten sker 
vid Pargas gästhamn på Kyrkfjärden. Genom ändringen i LYS kan man också 
bättre beräkna hur länge båtarna är på banan. Banans längd anpassas till 
vinden och här räknar vi att båtarna kommer i mål ungefär samtidigt och att 
första båt över linjen vinner.

Tävlingen räknas ta 2 timmar. CityRegattan är en öppen tävling. OBS! på kväll-
en firar GK sitt 65 års jubileum och då utdelas priset i klubbmästerskapet till 
bästa GK båt. 

October Race ordnas 5-6.10 med start i Porthamnen. Deltagande båtar kan 
komma till Porthamnen på fredagen. October Race är också en öppen tävling, 
och vi hoppas med det här arrangemanget få deltagare ända från Hangö med. 
Starten sker normalt över startlinje och båtarna är delade i klasser beroende 
på antalet deltagare. Resultaten beräknas enligt LYS. 

October Race är med i Havskappseglarnas rankingtävling ”Suomenlahti Ran-
king 2019 ” . 

GK har tillgång till två egna 606-båtar som klubbmedlemmar kan övnings-
segla med. De får användas både av juniorerna och av andra intresserade 
medlemmar. 

På GK-webben kommer att finnas information om tävlingarna. På webben finns 
också kontaktuppgifter om man vill övningssegla en 606:a. 

GKs nya 606a med ”Julli” Gestranius som skeppare
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INFOKOMMITTÉN 2019
Infokommitténs mål är att hålla klubbens medlemmar informerade om 
aktiviteter, händelser och evenemang inom föreningen. Våra primära 
informationskanaler 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. 

OBS! Du har väl registrerat ditt mobilnummer och din e-postadress i med-
lemsregistret Suuli? Om inte , se instruktioner finns under rubriken ”Så här 
uppdaterar du själv dina medlemsuppgifter”.

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

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

• Den elektroniska kalendern som medlemmar får prenumerera på för 
att alltid ha med sig händelser inom GK 

• Anslagstavlorna i Skräbbölehamnen, på Slipplanen och i Porthamnen. 

Som sekundära kanaler använder vi: 

• Facebook, där GK har en egen sida 

• Flickr fotoalbumet, där nya bilder hela tiden förs in och som i sin helhet 
utgör GK:s bildarkiv. Fotoalbumet når du via GK-webben. 

I årets plan ingår fortsättningsvis att publicera GK-info via e-post till alla 
medlemmar. Tanken med infobladet är att det skulle berätta om alla tävling-
ar och andra evenemang som är aktuella i GK. GK-info publiceras också på 
hemsidan. 

I planerna finns också att ordna en fototävling som skulle pågå hela somma-
ren så att alla hinner aktivera sitt konstnärliga sinne. 

Den mycket populära väggkalendern, som samtidigt är årets preliminära 
händelsekalender, utkommer i januari varje år och de viktigaste GK-händel-
serna och -datumen är inprickade. Särskilt uppskattad är väggkalendern tack 
vare de nostalgiska bilderna som hör ihop med båtlivet och skärgården.

Det finns också en elektronisk kalender med alla aktuella händelser som alla 
medlemmar har möjlighet att prenumerera på. Instruktioner om hur man 
prenumererar kommer under våren 2019. 

Vi fyller 65 i år och detta uppmärksammas 
med fest den 17.8.2019 i Skräbböle hamn.

Mera information kommer 
under sommaren.

ÅRS JUBILEUM 65  
17 AUGUSTI
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GK OCH GK:S BÅTFLAGGA 65 ÅR
Båtflaggan i Finland firar i år sitt 100-årsjubileum, och GK:s flagga firar liksom 
hela klubben sitt 65-årsjubileum.  GK-flaggan är intimt kopplad till klubbens 
och framför allt klubbmärkets tillkomst. En liten allmänbildande tillbakablick 
är på sin plats.

Den första stora frågan som våren 1954, i samband med klubbens grundande 
skulle avgöras, var namnet. I GK:s 40-årshistorik skriver Bengt Forss:

Totalt framlades 23 namnförslag för det allmänna medlemsmötet den 2 april 
1954. Svårigheten med att hitta ett lämpligt namn åt klubben berodde på att 
medlemmarna till övervägande del bestod av motorbåtsägare och man ville 
hitta ett namn som svarade mot medlemmarnas intresseinriktning, utan att 
dock diskriminera eventuella seglarentusiaster.  

På det allmänna mötet 2.4.1954 fastslogs klubbens namn efter omröstning till 
”Gullkrona Kryssarklubb”. 

Klubbmärket kommer till
Bengt Forss fortsätter i 40-årshistoriken: 

Samtidigt behandlades också frågan om klubbmärke, och på ett allmänt möte 
5.5.1954 godkändes med stor majoritet ett märke, som designats av Ragnar 
Nyberg och som beskrivs på följande sätt: 

Ett särmärke bestående av en blå sköld, vari avbildats  en krona av guld och där-
under medelst vågskuror bildade tvillingbjälkar av silver samt utanför sköldens 
ram avbildats bokstaven G till vänster och bokstaven K till höger om skölden, 
vardera dessa bokstäver i samma blåa färg som skölden. 

Föreningens förslag till klubbmärke, som tillställts Handels – och Industriminis-
teriet (HIM) för godkännande den 20 maj 1954 godtogs ej genast då HIM ansåg 
att märket ej var ”heraldiskt rätt utformat och beskrivet”, men det påpekades att 
detta ej utgjorde något hinder för dess godkännande som ett föreningsmärke.  

Märkesfrågan behandlades på nytt på ett allmänt möte, varvid klubben vidhöll 
sin ansökan om godkännande, vilket meddelades HIM i ett brev den 8 augusti 
1954, samtidigt som man meddelade att skölden och kronan ifråga i förenklad 
form lånats från ett sigill som tillhört drottning Blanka , och att man ej efter-
strävade någon heraldiskt riktig utformning av märket. HIM godkände härefter 
märket den 17 augusti 1954. 

I och med att klubbmärket godkändes kunde också klubbens flagga tas i bruk. 
Den finländska båtflaggan fanns ju från tidigare och den försågs med det ny-
ligen godkända klubbmärket och klubbflaggan var klar. 

GK:s flagga hissades första gången I en flaggstång vid lotsstugan på Gullkrona 
den 29 augusti 1954. 

Nämnas kan att en minnesceremoni hölls på samma ställe då GK firade 50-års-
jubileum. Vid denna ceremoni fästes en minnesplatta på lotsstugans vägg, men 
den togs senare ner av Gullkronas dåvarande ägare.

GK:s första båtflagga svajade enligt uppgift i aktern på m/b Erica på en långfärd 
som sträckte sig från Pargas söder om Åland till Stockholm och tillbaka på 
norra sidan om Åland. Denna första GK-flagga har bevarats och kan numera 
beskådas bakom glas och ram i Porthamnens paviljong. 

Text och foto: Ralf Juslin

GKs första akterflagga finns bevarad i Porthamnen
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FRÅN SEGELFÖRENINGSFLAGGA TILL STATSFLAGGA

Finlands flagga fyllde senaste år 100 år. I år firar vi båtklubbsflaggan.
1890 gavs en kejserlig förordning om segelföreningars användning av flag-
gor. Den stipulerade att segelföreningarna ska använda en vit flagga med ett 
blått kors och att det i flaggans inre, övre hörn ska finnas ett vapen från staden 
eller länet där föreningen är grundad. En motsvarande flagga med Sankt Gö-
rans kors (Georg) hade redan använts vid Rysslands lotsverk samt vid Nevans 
Kejserliga flodsegelsällskap. Rysslands flotta använde dåförtiden och använder 
nuförtiden igen en vit flagga med ett snett Andreaskors i blått.

De första stadgarna för Nyländska Jaktklubben i Helsingfors och därtill hö-
rande seglarflagga godkändes av Alexander II den 4.3.1861. Flaggans emblem 
definierades som Nylands Läns vapen inramad av en eklövskrans samt Sankt 
Andreas ordensband.

En stor del av segelföreningarna i det ryska imperiet fanns i Storfurstendömet 
Finland. Därför blev den ursprungliga ryska blåvita korsflaggan en stark finländsk 
symbol. I Östersjöområdet och även utanför det blev finländarna kända för sin 
blåvita korsflagga. Under ofärdsåren beslöt Rysslands marinministerium att man 
i segelföreningarnas flaggors övre hörn ska placera Rysslands vitblåröd-randiga 
flagga samt att vapnet flyttas till det nedre hörnet. Den här så kallade slavflaggan 
mötte stort motstånd bland de finländska seglarna och ofta ersattes flaggan 
med en blåvit vimpel.

Då vårt land blev självständigt 1917 inleddes häftiga diskussioner om den unga 
nationens flagga. Segelföreningarnas korsflagga med ett blått kors på vit botten 
hade redan blivit känd internationellt och den 29 maj 1918 stadfästes Finlands 
flagga som en likadan korsflagga med ett blått kors.

På initiativ av Nyländska Jaktklubben och Finlands seglarförbund föddes den 
båtklubbsflagga som används i dag. Ovanpå det blåa korset finns ett vitt kors 
och i flaggans inre, övre hörn, där det ursprungligen fanns ett läns- eller stads-
vapen, har man senare kunnat placera en förenings heraldiska kännetecken. 
Förordningen om segelföreningarnas flaggor gavs den 18 februari 1919.

Tidvis har man diskuterat om specialflaggor verkligen behövs. Då lagen om 
Finlands flagga förnyades 1978 fanns ett hot om att båtfolket skulle förlora sin 
flagga. Båtflaggan fick dock fortsättningsvis användas som nationalflagga på 
fritidsbåtar som ersättare för den nationalflagga som fartyg för. Beslutet påverka-
des av vår flaggas historia och bakgrund, samt några betydande sjöfartsnationers 
användning av fritidsbåtsflaggor.

Vår flagga har fina traditioner; vi ska vara stolta över den och uppskatta den.

Text: Samuli Salanterä 
Översättning: Kaj Eklund Flagghissning i GK 1 maj 2018



106 107

SOMMARLÄSNING SOMMARLÄSNING

TEJPA SKROVET – ETT ALTERNATIV TILL MÅLNING 
GK har i drygt tio års tid haft två 606-båtar ämnade för övningssegling och in-
tern kappsegling, ”Lill-Brita” och ”Blås-Kajsa”. Då intresse för köp av ”Blås-Kajsa” 
visades senaste vinter beslöt klubben att sälja och därefter köpa in en nyare 
tävlingsduglig båt. 

Den nya båten, ”Pajala Sunrise”, hittades i Stockholm, och levererades via Åland 
på tillhörande trailer till Nådendal därifrån den bogserades till den nya hem-
hamnen i Skräbböle. Skrovet är byggt på 70-talet, men renoverat och i gott 
skick. Rigg, beslag och segel är nya. Pajala Sunrise har tävlat framgångsrikt i bl 
a de svenska mästerskapen. 

Det enda negativa med båten var skrovfärgen som var flammig och med tydliga 
märken efter tidigare sponsortejpningar. 

Måla om eller – TEJPA 
I en diskussion med det nya Pargasföretaget AnyDecal, som specialiserat sig 
på reklamtejpning av bl a bilar, dök frågan om skrovtejpning upp. Tejpning har 
länge använts för exempelvis vattenlinjer och dekorränder. Men att tejpa hela 
skrov är inte så vanligt, särskilt inte segelbåtsskrov. 

Tony Lundström och Anders Grönroos, killarna bakom företaget, blev nyfikna och 
ganska snart kom man överens om att använda GK:s nya 606:a som testobjekt. 
GK: stod för materialkostnaden och AnyDecal för arbetet. 

Tony Lundström fäster båtens nya namn GK Sunrise

Demodagen lockade GK:are 
Dagen för skrovtejpningen slogs fast till den 2 mars 2019 och ett tjugotal GK:are 
hörsammade inbjudan och följde med hur 606:an fick nya blanka skrovsidor. 
Skrovet var tidigare målat i en gul-orange nyans, och tejpen som nu lades på 
var i den fräcka och svagt glittrande kulören mandarin-flake.

Projektet var utmanande då tejpsjoken var stora och ytorna böjda åt alla håll. 
Efter totalt ca en dags arbete var båtsidorna tejpade och båten glänste som ny. 
Vårskötseln blir avsevärt mycket enklare. Ingen rubbing och inget vax – endast 
vinylskyddsmedel från sprayflaska och en lätt avtorkning. 

Hur länge håller tejpen? 
Som vanligt i konservativa båtkretsar möttes tejpningstekniken med en viss 
skepsis. De två stora frågorna gällde tejpens hållbarhet, både för mekanisk 
påfrestning t ex i samband med lyft, och då den utsätts för väder och vind? 

Skrapor kan naturligtvis uppstå i tejpen precis som i en målad yta. Den är kanske 
en aning känsligare eftersom ytan är mjukare, men vid normal aktsamhet skall 
den hålla lika bra som en målad yta.

Gällande livslängden råder en viss försiktighet. Tillverkaren garanterar tre år men 
minst fem år är nog realistiskt. Solen är också här den största boven och trots 
att materialet är UV-skyddat kommer det på sikt att tappa i spänst och lyster. 
GK:s 606:a fungerar på sätt och vis nu som testlabb in våra väderförhållanden. 

Intressant nyhet - bottentejp 
606:ans tejpning gjordes nu på skrovet ner till vattenlinjen. Hittills har inte 
tejpning under vattenlinjen varit möjlig, men AnyDecal har en ny produkt, som 
också fanns till påseende, som är avsedd för botten och som helt och hållet 
ersätter giftfärger. Ytan är silikonbaserad och består av mikroskopiska korta trådar 
där snäckor och annat elände inte får fäste. Ytan känns som sammet och skall 
inte nämnvärt påverka farten, varken i höga eller låga farter. Bottentejpen finns 
i olika varianter, för långsamma och snabba båtar och en avtorkning av botten 
på hösten skall räcka för att hålla botten ren. 

Det bli intressant att följa hur bottentejpen slår igenom, men intresset för pro-
dukten var stort bland GK:arna. 

Pajala Sunrise blev GK Sunrise 
I samband med skrovtejpningen fick GK:s nya 606:a också sitt nya namn – ”GK 
Sunrise”, som ter sig betydligt lämpligare i samband med juniorseglingar. ”Pajala 
Sunrise” är, för den som inte känner till, en traditionell Norrländsk drink bestå-
ende av ett dricksglas vodka och en slitsad skiva falukorv på kanten. 

Text och bild: Ralf Juslin
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VÄGEN TILL SNÖKITE-VM I USA  
Segling på is har länge fascinerat mig. Redan som barn byggde jag isjakter hem-
ma med brorsan och fick föräldrarna att transportera ner dem till GK-hamnen 
i Skräbböle. Det var på den tiden vintrarna var riktiga vintrar och isen tillräckligt 
tjock för att köra bil på. 

Isjakterna byggdes i trä och förseddes med optimistjollesegel. Medar erhölls 
genom att slakta ett flertal av familjens skridskor. Slutligen fick även farsans 
gamla tävlingskridskor med längre skenor offras. Jakterna seglades hårt på 
Kyrkfjärden under både sportlov och helger. De höll inte speciellt länge på 
grund av träkonstruktionen men jag minns speciellt de höga hastigheterna och 
den utomordentliga accelerationen som föregicks av en gipp då lovartsmeden 
ibland lättade från isens yta. 

Jakterna föll småningom bort och nya alternativ till issegling testades. I början 
av 90-talet köptes en fyra linors foildrake på 2.8 kvm som det knappt gick att 
kryssa med. Därefter gjordes försök att sy egna drakar och några år senare intro-
ducerades vingseglet Skimbat (numera Kitewing) vilket i stor grad återspeglade 
vindsurfing på is. Vingen utvecklades för serietillverkning av finlandssvensken 
Carl-Magnus Fogelholm. Detta gav äntligen resultat – någonting som verkligen 
funkade och höll. 

Efter avslutade studier i Åbo gick flyttlasset till Sverige och under senare år till 
min nuvarande bostadsort Uppsala. Isseglandet tog för min del fart på allvar i 
och med att region Mälardalen utgör ett mecka för långfärdsskridskoåkning 
och issegling. Mitt kappseglingsintresse från jolletiden i Pargas tog mig till min 
första tävling på skridskor i samband med SM i bankappsegling i Örebro 2008. 
Jag som hade seglat Kitewing sedan 90-talet hade gott självförtroende  och 
räknade mig vid det här laget som proffs. Tävlingen gick dock fullkomligt åt 
skogen och jag kände en enorm frustration och ilska då ingenting fungerade 
- folk seglade både bättre vinklar och snabbare än jag. Det tog ett tag innan 

jag fattade att svenskarna var världsbäst just i Kitewingklassen. Efterföljande 
tävlingar gick tyvärr inte mycket bättre och frustrationen växte. Var det skit 
bakom spakarna eller var det någonting med utrustningen som inte stämde? 
Jag fick tyvärr aldrig något svar på det. 

I samband med att den nya sporten kitesurfing utvecklades och växte under 
början av 2000-talet kom inbitna skridskoseglare på att man inte längre är 
beroende av blanka isar för att kunna segla. De stora mängder snö som föll 
vintrarna 2011 och 2012 innebär att jag köpte min första riktiga kite, i huvudsak 
för segling på de frusna sjöar som låg inom räckhåll. Kiten var även denna gång 
en foildrake, vilket innebär en vingprofil av celler med dubbla tyg. Principen 
är densamma som för en flygplansvinge, d.v.s. tryckskillnader mellan framsida 
och baksida som ger lyft och framåtdriv. Seglet är via fyra långlinor kopplat till 
en avlastande sele runt midjan. I händerna håller man i en bom som reglerar 
kraften i draken då man skotar in eller ut. För mig innebar detta ytterligare en 
dimension till seglingssporten, nu med ett rörligt segel som vandrar inom hela 
vindfönstret. 

Sporten växte och ett antal tävlingsintresserade samlades tillsammans med 
övriga skridskoseglarklasser (draksegel, Kitewing och vintervindsurf). Första 
egentliga kite-SM hölls på Görväln i Stockholm, då med kite som en öppen 
konstruktionsklass. Tävlingen slutade bra för min del och jag kom leende hem 
med en bronsmedalj. Detta trots att min kite inte låg i närheten av de nyare 
racekiter som precis introducerats på marknaden. Med bättre utrustning in-
hämtades följande år ett silver i svenska cupen och SM. Nu började det lossna 
samtidigt som plånboken blev tunnare! 
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Sociala medier medförde att vi blev en ”community” som samlades på seg-
lingsbara isar runt om i Mälardalen. Lika mycket diskussioner pågick under 
kvällstid gällande sportens utveckling och lämpliga materialval (kiter, skidor, 
skridskor, slipning, valla, etc). Något år senare erhöll klassen SM-status inom 
Svenska Isseglarförbundet varefter antalet deltagare och konkurrensen växte. 

En minnesvärd tävling var senaste års svenska mästerskap som i hård vind 
gick på Stora Värtan utanför Stockholm. På förmiddagen genomfördes ban-
kappsegling tillsammans med övriga klasser och under eftermiddagen ett 
långdistansrace för enbart kite. Banans längd var ca 40 km. Hastigheterna låg 
uppemot 80 km/h och i samband med första varvet uppdagades en råk mitt i 
banan som måste passeras. Jag fegade ur lite och tog inte tillräckligt med sats 
vilket slutade med att ena benet och skidan hamnade i vattnet. Med lite besvär 
tog jag mig upp igen och kunde fortsätta tävlingen. De tävlande som åkte på 
skridskor hade större problem att korsa råken. En av dem badade med halva 
kroppen och var därefter tvungen att bryta tävlingen. I samband med övriga 
varv runt banan hade råken breddat sig ytterligare. Det blev nu lönt att ta rejält 
med fart för att ta sig över, lite som att åka vattenskidor. I slutet av dagen var 
råken flera meter bred och vi konstaterade att det blir svårt att ta sig tillbaka till 
land. Det gick ändå bra med den biten till slut och jag kom hem helt utmattad 
med ytterligare två bronsmedaljer runt halsen. 

Samma år gick VM i Finland, Lahtis, där jag deltog som rookie tillsammans 
med en kompis från Västerås. Min största farhåga var att trassla in kitelinorna 
i samband med starten då det kunde vara uppemot 30 kiter på startlinjen. 
Tävlingen gick inget vidare då underlaget utgjordes av djup snö och arktiska 
temperaturer med svag till ingen vind alls. Vi ”svenskar” (kompisen är i själva 
verket tysk) hade heller ingen erfarenhet av vilka skidor som skulle funka bäst 
under dessa förhållanden, ej heller hur man skulle valla dem. Vi kom dock hem 
med erfarenheten att speedskidor är rätt val, vallan är oerhört viktig, att kiterna 
ska vara så stora att  de knppt är hanterbara, samt att ryssarna är bäst i världen. 

Sommaren följde med vattensäsongen och jag glömde bort allt som hade med 
snö och is att göra. Ända tills en blänkare dök upp om att VM i USA närmar sig. 
Mina meriter från nationella tävlingar borde väl innebära en plats i landslaget? 
Likväl fick både jag och elva andra svenskar möjligheten åka till Fond du Lac i 
Wisconsin i februari detta år. Det generösa bidrag förbundet delade ut möjlig-
gjordes från tidigare års VM-tävlingar där Sverige har tagit flera guldmedaljer, 
i allt utom kiteklassen. 

Resan började tyvärr på sämsta möjliga sätt. Hela flygplatsen var stäng på grund 
av kraftigt snöfall. En hel dags väntan följde. Efter besked om att vi var inbokade 
på nästa dags flyg kunde vi göra om proceduren med incheckning av bagage 
(bl.a. 32 kollin specialbagage med all vår sportutrustning). Ett visst antiklimax 
följde då jag tvingades åka hem igen för övernattning. Nästa dag gick i alla fall 
flyget och vi försäkrades flera gånger om att allt vårt bagage var med. Desti-
nationen var Chicago, O’Hare flygplats dit vi anlände under eftermiddagen. 

Vid framkomst visade det sig att allt vårt specialbagage hade blivit kvar på Ar-
landa. Där stod vi nu i USA utan utrustning vilket äventyrade hela vårt VM! En 
snäll SAS-kvinna var tillmötesgående och höll oss uppdaterade om läget. Nästa 
dag fick vi höra att utrustningen skulle komma två dagar senare. Vi förbittrade 
oss över svenska flygbolag och olämpliga snöoväder. Till vår lycka ledde vår 
situation till att den vänligt sinnade tävlingsarrangören sköt upp tävlingarna 
med en dag. Snabbt som attan började vi skrapa ihop utrustning via den lokala 
skidbutiken, låna kiter, skidor och selar av andra deltagare och av de fantastiskt 
hjälpsamma volontärer som jobbade med VM-arrangemanget. På tävlingens 
första dag stod vi således redo på startlinjen med lånad utrustning. Jag seglade 
rätt så bra i bankappseglingen och låg efter dagen bland de tio bästa. Till allas 
glädje anlände vår egen utrustning senare under eftermiddagen och vi kunde 
packa upp och börja tävla på riktigt. 

Andra dagen blåste det lite mindre och jag hade inte samma tryck i grejorna 
som dagen innan. Jag halkade således ner ett par placeringar i resultatlistan.

Väderprognosen som följde såg allt annat än inbjudande ut. Polarvirveln skulle 
göra ett återbesök efter föregående veckas köldrekord, denna gång med endast 
minus 17 grader och sydvästliga kulingvindar. Amerikanerna skrattade åt vår oro 
och beskrev hur det hade varit under det förra extremvädret då temperaturer 
på minus 40 grader uppmättes! 
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Men tävla skulle vi! Vi klädde oss efter bästa förmåga med extra lager av allt 
och tejpad hud med ansiktsmasker. Då vi kom till tävlingsplatsen hade de stora 
tälten delvis blåst ner och man höll på att åtgärda den kaotiska situationen. 
Vinden var fortfarande mycket hård och jag insåg att jag saknade den minsta 
kitestorleken för dessa förhållanden. Eftersom jag beslöt att avstå från tävlandet 
halkade jag ner ytterligare i resultatlistan. Tyckte dock att extremvädret denna 
gång kunde få vinna över mig. 

Under eftermiddagen avtog vinden något och det kördes ett långdistansrace 
där man skulle segla runt en bana, flest varv under en tid av 60 min. Med lånad 
kite lyckades jag bemästra vinden och seglade mig till en välförtjänt fjärde plats. 
Hårt slit som var väl värt mödan, delvis kanske beroende på att mina ben var 
utvilade från förmiddagen. Ett flertal tävlande av eliten avbröt. 

Efter detta kördes speedtävlingen där snabbaste hastighet klockades på en 
bana med radar. Vinden var fortsättningsvis hård, det var svinkallt och vi höll 
på tills skymningen och mina frusna händer gjorde sig påminda. Först nästa 
dag kom resultatlistan upp varmed jag insåg att jag hade den tredje snabbaste 
uppmätta hastigheten! Noterad hastighet var 46 mph vilket motsvarar 74 km/h. 
Vinnarna var endast 1 km/h snabbare. Ingen överdriven hastighet men 

likväl roligt att ta medalj i VM-sammanhang! Sammanfattningsvis tog Sverige 
medaljer i samtliga klasser och åldersindelningar varmed de flesta av oss kunde 
åka hem nöjda till sina nära och kära. Bagaget lyckades vi få med oss hem också! 

Kristoffer Rönnback 

T 12345
T 12345

ERBJUDANDE!

info@anydecal.fi  

040 177 4408  

www.anydecal.fi

Örnvägen 2, Pargas 

REGISTERDEKALER
Specialpris för GK medlemmar

BÅTNAMN, RÄNDER & ÖVERTEJPNINGAR

i olika former och färger, fråga!

KLÄDTRYCKSKYLTARTEJPNINGAR INSTALLATIONDESIGN
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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

Djursjukhus Vettori 
dejourerar 24/7 
Djursjukhus Vettori erbjuder smådjursdejour 
i hela åboland . Våra erfarna veterinärer och 
djursjukskötare förser dina fyrfota vänner 
med all den hälso- och sjukvård du kan 
behöva, dygnet runt, årets alla dagar. 

Välkommen!

Vi är här när du behöver oss!

Dejour 24h p. 0600 124 44 (0,50 €/min + lna)

Djursjukhus Vettori
Purokatu 3, Reso
Tidsbeställning 0201 800 770 eller evidensia.fi 
Samtal till företagsnummer som börjar med 020 kostar från fast nätanslutning 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min
 och från mobilt nätverk 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.
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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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Färjornas och förbindelsebåtarnas 
uppdaterade tidtabeller  

samt trafikmeddelanden,  
mobilappen och lediga jobb
hittar du på vår webbsida:

finferries.fi
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Shop-Dine-Sleep

Artisan food to shop & eat and a good nights sleep in Pargas archipelago

We cook for you and your guests at home or other place where your meeting or party is held

We take you on guided Artisan food trips in the Archipelago
We love to take good care of our guests, try us!

www.excellentarchipelago.fi  https://www.facebook.com/excellentarchipelago/
Ph +358 (0)40 5764976

Eva & Magnus
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VALITSE MAKSUKORTTI 
ITÄMEREN HYVÄKSI
VÄLJ BETALKORTET FÖR 
ÖSTERSJÖNS BÄSTA

Kiinnostuitko Itämerikortista?
Kerromme mielellämme sinulle lisää Itämerikortista ja miten voit tilata sen käyttöösi.
Tavoitat meidät puhelimitse, vaihde: 0204 29 011* www.alandsbanken.fi/itamerikortti

Läs mer om kortet och hur du kan beställa det på www.alandsbanken.fi/sv  
eller ring oss 0204 29 011*

* Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24 %). Puhelut nauhoitetaan.
 Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (moms 24 %). Samtalen bandas.

MeMber 543211

OrrOW TOM






