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UTGIVARE: Gullkrona Kryssarklubb r.f (GK), Pargas
REDAKTÖR: Ralf Juslin
TRYCKERI: Grano Ab, Vasa
 
 

Foton, om inte annat angivits, ur GK:s bildarkiv.

GULLKRONA KRYSSARKLUBB R.F.
PB 17
21601 PARGAS 

Skräbbölevägen 22
21600 PARGAS
60° 16,7" N  22° 17,1" E

LARM PER TELEFON

SJÖRÄDDNINGENS LARMNUMMER 029 410 00
VÄSTRA FINLANDS SJÖRÄDDNINGSOMRÅDE MRCC TURKU 029 410 01
FINSKA VIKENS SJÖRÄDDNINGSOMRÅDE   MRSC HELSINKI 029 410 02
ALLMÄNNA NÖDNUMRET 112

LARM PER RADIO

VHF-DSC 70
VHF-KANAL 16
MF-FREKVENS 2182 KHZ
MF-DSC 2187,5 KHZ 

 
 
ÖVRIGA KONTAKTUPPGIF TER  

HELSINGFORS BÅTPOLIS 071 877 4540
ÅBO BÅTPOLIS 0400 525 271
LÄKARHJÄLP 0600 100 33
 
Obs, dessa är inga larmnummer!

I en nödsituation till sjöss.
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DET ÄR NU FÖRSTA GÅNGEN jag har äran 
att få skriva kommodorens ruta och det 
gör jag med både glädje och tacksamhet. 
Jag vill börja med att tacka för det stora 
förtroende jag fått och även tacka GK:s 
tidigare kommodor Gunnar Laurén, 
som i många år hållit i rodret, med sta
bil och målmedveten kurs. Det blir en 
utmanande men också intressant uppgift 
för mig och de andra i styrelsen att be
hålla kursen och bevara den nivå vi har 
på vår verksamhet, samt att sträva efter 
att konstant utveckla den. De flesta i den 
nuvarande styrelsen har varit med tidi
gare, vilket ger mig förmånen att jobba 
med ett kunnigt och erfaret gäng.

Jag har varit med i GK redan i över 45 
års tid och kunnat följa med klubbens 
verksam het sedan barn. Till en början var 
jag med, i och med att mina föräldrar var 
aktiva, senare fortsatte jag som junior och 
deltog i olika evenemang och läger. Då 
jag själv skaffade båt kändes det som en 
självklarhet att fortsätta som medlem och 
ännu idag ligger GK mig varmt om hjärtat. 
Erfarenheten och intresset för båtar, havet 
och allt som har med det att göra är stort 
och jag hoppas därför att jag kan tillföra 
klubben mycket som ny kommodor.

MIN MÅLSÄTTNING är att vi ska ha en väl-
fungerande klubb också i fort sättningen 
men även att kunna genomföra nya pro-
jekt, som baserar sig på medlemmarnas 
synpunkter och önskemål. Jag vill att GK 
ska uppfattas som en av föregångarna 
bland förbundets båtklubbar och att vi 
har en sund och ekologiskt hållbar verk-
samhet där alla medlemmar, oberoende av 

ålder, trivs och känner sig välkomna. GK 
är en klubb vars verksamhet bedrivs på 
idéell bas is och där alla medlemmars in-
sats behövs och uppskattas högt. Vår höga 
service nivå är uppbyggd och bibehålls på 
den grunden. Så passa på att dra ditt strå 
till stacken och ställ upp som frivillig på 
våra talkon, i kommittéer med mera. Jag 
kan lova att det ger dig mera än vad det tar! 

Styrelsearbetet har i år redan kommit 
myck et bra igång och vi har en hel del nya, 
och även gamla ärenden som vi jobbar på 
med för fullt. Styrelsen förbereder bland 
annat överföring av klubbens bokföring till 
en bokföringsbyrå och i och med det bör 
tidigare bokföring, fakturering och kost-
nadsuppföljning gås igenom och uppdat-
eras, vilket redan har krävt en hel del jobb. 

Hamnen i Skräbböle är GK:s bas och även 
vårt ansikte utåt, som i och med vårt nya 
mastskjul fått en märkbar “facelift”. Det är 
också i Skräbböle största delen av vår verk-
samhet äger rum, det är här medlemmarna 
träffas, fixar på sina båtar, utbyter tankar 
och erfarenheter och därför är det viktigt 
att klubben kan bistå med en fungerande 
samt säker service i hamnen. Under detta  

Kommodorens

RUTA
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år kommer vi att fortsätta underhålls-
arbeten på skjul, bryggor med mera och 
planerar också helt nya utrymmen på 
ca. 200m2 för service och förvaring av 
juniorer nas jollar och övrig utrustning. Vi 
kommer dessutom att förnya vår gamla ut-
tjänta traktor till ett modernare och säkra-
re kombifordon av möjligen Avant-typ. 
Även sophanteringen kommer att ses över 
vilket utgör en del av den nya miljöpolicyn 
som utarbetas i GK nu under våren. 

NTM-centralen och Pargas stad har ut-
arbetat en ny detaljplan över området in-
till Skräbbölehamnen på grund av att Lill-
holmens pontonbro kommer att ersättas 
med en ny klaffbro och de därtill hörande 
vägbankarna att byggas om. Styrelsen har 
fått vara med på ett hörn tillsammans med 
Pargas stad och härmed haft möjlighet 
att komma med önskemål och synpunk-
ter gällande planen. Vi har kommit fram 
till en lösning som möjliggör att vi även i 
fortsättningen kan bedriva och utveckla 
vår verksamhet och i samband med detta 
har det nu också ritats in nya byggrutor för 
olika typ av byggnader på vårt område. 

På kappseglingssidan är det i år igen GK:s 
tur att arrangera tvåmannatävlingen Kihti 
TwoStar, med start utanför Airisto Strand 
och målgång i Porthamnen. Även de tradi-
tionella Högland Race, CityRegattan och 
October Race är med på kappseglings-
programmet. På CityRegattan, som till-
sammans med företagarna i Pargas ordnas 
i augusti på Kyrkfjärden, kommer det att 
tävlas om GK:s klubbmästerskap. Tävlin-
gen sker ändå i lekfull anda och det ordnas 
samtidigt tävling för jollar, så kappseglare i 
alla åldrar är välkomna med.

Juniorverksamheten har vuxit till en viktig 
del av vår verksamhet i dagens läge. Den 

ger en god grund för segling men den ska 
samtidigt ske på barnens och ungdomarnas 
egna villkor. Vi satsar på att innehållet är så 
attraktivt att de verkligen vill vara med och 
då handlar det inte bara om kappsegling 
utan även om lärorik, meningsfull samva-
ro, gemenskap och gott sjömanskap. Seg-
ling ska vara roligt och glada, motiverade 
juniorer är GK:s framtid.

Nytt för denna vinter har varit klubb-
kvällarna, som ordnats med olika 
föreläsningar om till exempel kapp segling, 
VHF radioanvändning med mera. Kvällar-
na, som hållits på Loftet i Skräbböle-
hamnen, har tagits väl emot av medlem-
marna och vi kommer därför att fortsätta 
med dem också i framtiden. Idéer till intre-
ssanta teman mottages gärna.

Även ute i Porthamnen är det nytt på gång. 
Där har porthamnskommittén under 
vintern arbetat för fullt med att bygga en 
ny brygga för småbåtar, bland annat ju-
niorernas jollar, längst inne i östra viken. 
Bryggan kommer att stå färdig då säson-
gen inleds och så småningom ska även en 
jolleupptagningsramp vara klar att tas i 
bruk. 

Till sist vill jag ännu konstatera att sjön och 
båtsporten, är det sen segling eller för mo-
tor, ska ge oss möjlighet att enkelt kunna 
koppla bort från den ofta så stressiga vard-
agen. Vi ska njuta och trivas tillsammans. 
På den punkten tycker jag verkligen att GK 
har mycket att erbjuda.

Med dessa ord önskar jag er alla en härlig 
sommar med mycket sol och gynnsamma 
vindar!

Markus “Putte” Flinckman
Kommodor, Gullkrona Kryssarklubb rf.
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SNART FÅR VI KASTA LOSS och hissa segel  
mot nya äventyr på böljan den blå. Vi 
har kanske nya utflyktsmål, obesökta öar 
eller främmande farleder att styra kosan 
mot. Vid kommande säsongsseglatser, 
längre semester eller kortare utfärder har 
vi antagligen en riktning och ett mål. Vi 
planerar rutten men är även öppna för 
förändring, ifall det blir motgångar, plöt
slig motvind, oväntade äventyr eller om 
orken tar slut. 

Lejdaren
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Vi kan alla sätta upp nya mål och äventyr 
för nästa sommar. Kanske kan det vara en 
ny start, ett litet steg mot att tänka på håll-
bar utveckling även ombord. “Alla bäckar 
små, blir en stor å”.

Till de globala målen mot en hållbarare 
framtid hör även målet att “må bra”. Vi ska 
också njuta av att färdas på det blå blänk-
ande havet, med vinden i håret och solen i 
ansiktet. Det mår vi bra av och det är vik-
tigt i sig. 

Vi får tro att det finns hopp i miljöarbetet 
att “efter regn kommer sol”

Hör gärna av er om ni har idéer  
eller andra funderingar.

Helena Hartman
Miljöansvarig

Jag tänker att det är likadant i våra (båt)liv, 
också på ett allmänt plan. Från början har 
vi en riktning och ett mål, men hela tiden 
finns det sådant som gör att vi är tvungna 
att tänka om, ändra oss och ta ny kurs.

Just nu håller vi i miljökommittén på att 
fundera på GK:s miljöstrategi. Visst har 
det funnits tankar på detta redan tidigare, 
men nu vill vi staka ut en tydligare strävan 
och kanske hitta nya mål. Det är uppen-
bart att allt inte är så fint under ytan i vårt 
vackra hav.

Vi har utgått från funderingar kring hur 
vi kan bli bättre på att värna om mil-
jön, inte skräpa ner, sortera det skräp vi 
har, undvika att vi medverkar till över-
gödningen och på olika sätt bidra till ett 
hållbart båtliv. När vi väl satt upp målen 
kan vi börja sträva åt rätt håll. Kanske inte 
allt blir som vi tänkt direkt och kanske en 
del av målen nås i etapper, men vi har i 
alla fall något att färdas mot.

Förutom att GK gör upp en miljöstrategi 
för hela föreningen kan vi alla båtförare 
ta oss någon ny utmaning kommande 
säsong. Vi gör hela tiden olika val längs 
resan, dessa små val eller steg kan kännas 
som “en droppe i havet”, men precis som 
ringarna på ytan kan de ha stor effekt. 
Kanske blir det första sommaren utan 
engångskärl ombord, kanske vi ser till att 
sortera skräpet ombord, kanske vi plockar  
upp några skräp i varje hamn, köper 
miljö vänligt diskmedel, diskar i land, 
köper miljövänligt glykol eller handlar lo-
kala produkter i skärgården.



Bra att  
veta
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Styrelsen

fr.v. Mathias Kerke (Infochef ), Eric Chanfreau (Hamnkapten), Esa Lapela (Sekreterare), Jacke Fellman 
(Tävlingschef ), Markus Flinckman (Kommodor), Matthias Mattsson (Vicekommodor), Kari Kerke (Port-
hamnsintendent). På bilden saknas Kim Westman (Juniorchef ) och Oliwer Bäcklund (Kassör)  

GULLKRONA KRYSSARKLUBB är en före
ning som är uppbyggd på talkokraft. 
Medlem mar har alltid ställt upp när det 
behövs och så vill vi även ha det i fram
tiden. De stora talkoinsatserna är också 
förklaringen till klubbens låga avgifter.

För att klubben skall fungera på ett 
effek tivt sätt har vi kommittéer för olika 
verksam hetsområden, samtliga bestående 
av frivilliga medlemmar.

Kommittéer underlyder styrelsen som har 
nio medlemmar, alla med sina egna ans-
varsområden. Bortsett från kommodoren, 
vicekommodoren, kassören och sekret-
eraren, fungerar övriga styrelsemed-
lemmar även som ordförande i någon av 
kommittéerna. Styrelsen sammanträder 
i regel första måndagen varje månad, 
med undantag för sommarmånaderna. 

Styrelsen underlyder i sin tur medlems-
mötet (valmötet på hösten och årsmötet 
på våren), som är klubbens högsta 
beslutande organ.  

Vid styrelsemötena behandlas ärenden 
som gäller den löpande verksamheten 
i föreningen, både ur ekonomisk och 
aktivitets mässig synvinkel.

Ifall det är någonting du undrar över 
eller har ett förslag eller ett ärende som 
du tycker att styrelsen borde behandla så 
tveka inte att ta kontakt.  Bäst är att kon-
takta den styrelsemedlem som ha ansvar 
för det verksamhetsområde ditt ärende 
gäller. Han/hon lägger sedan in ärendet 
på styrelsens agenda så att det behandlas 
på följande möte.

Styrelsen 2020
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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, 
brygg-platser, segelboxar, båtfakturering Eric Chanfreau Hamnkapten 050 379 0039 hamn@gk.fi

Sjösättning och upptagning Jack Henriksson  
& Eric Chanfreau Truckförare Bokning via 

Vello
vello.fi/ 
gullkronakryssarklubb

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 Skräbböle-hamnen 
och på Slipplanen Eric Chanfreau Hamnkapten 050 379 0039 hamn@gk.fi

INFORMATION

Webbsida, Messto, kalender, anslag-
stavlor Mathias Kerke Infochef 040 7466100 info@gk.fi

STYRELSEÄRENDEN

Verksamhet och organisation, myn-
dighets- och samarbets-kontakter Markus Flinckman Kommodor 0400 661 988 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 Fakturering Kontakt per 
e-post. register@gk.fi

MILJÖFRÅGOR

Ärenden gällande miljöfrågor Helena Hartman Miljöchef 040 040 7616 miljo@gk.fi
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GK:s organisation
TITEL TELEFONNUMMER E-POST

STYRELSEN

Markus Flinckman Kommodor 0400-661 988 kommodor@gk.fi

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

Esa Lapela Sekreterare 0400-534 815 sekreterare@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

Mathias Kerke Infochef 040-7466100 info@gk.fi

HAMNKOMMITTÉN

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

Svante Baarman Vicehamnkapten 045-136 9999

Jyrki Koivisto Besiktning 040-528 6509

FASTIGHET

Erik Nordenswan Tekniska projekt

Johan Heikius Arbetsledare

Jonatan Reuter Verktyg

Marcus Dahlström Elsystem

Svante Johansson Elsystem

BESIKTNING 

Gunnar Laurén Besiktningsman 040 555 0108 besiktning@gk.fi

Kimmo Tamminen Besiktningsman 040 739 8332

Henrik Halonen Besiktningsman 040 053 0938

Kurt Taxell Besiktningsman 0400 534 301

Juha Åberg Besiktningsman 040 661 9677

Jyrki Koivisto Besiktningsman 040 528 6509

Markus Flinckman Besiktningsman 040 066 1988

Tom Gestranius Besiktningsman 0400 458 803

Niklas Eriksson Besiktningsman 040 160 9193

Björn Friberg Besiktningsman 040 500 7024

Matti Pasila Besiktningsman 0400 456 774

Mikko Pasila Besiktningsman 041 540 4868

Ilkka Helander Besiktningsman 050 324 3507
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TITEL TELEFONNUMMER E-POST

INFOKOMMITTÉN

Mathias Kerke Ordförande 040-7466100 info@gk.fi

Lena Malmio Webbmaster

Erik Nordenswan Facebook

Filip Lundsten Rådgivare

Ralf Juslin Årsboksredaktör

JUNIORKOMMITTÉN

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

Emil Granberg Viceordförande

Oliwer Bäcklund

Ida Henriksson

Petra Lapela

Didrik Lundsten

Elina Kuusiniemi

Jockum Lundsten

Anton Mattsson

Axel Mattsson

Mathias Mattsson

Tobias Henriksson

Alexander Rittinghaus

Jonny Rittinghaus

PORTHAMNSKOMMITTÉN

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

Tor Laurén Viceordförande

Mikael Granholm

Ismo Salminen

Håkan Johansson

Mathias Kerke

Harri Laaksonen

Heikki Sukkinen

Vesa Erkkilä

Viktor Tschernij

GK:S ORGANISATION
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TITEL TELEFONNUMMER E-POST

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Jacob Fellman Ordförande 040-508 7117 tavling@gk.fi

Mark Lassfolk Viceordförande

Lars Gestranius

Erik Nordenswan

Johan Korin

Fredrik Lehtonen

MILJÖKOMMITTÉN

Helena Hartman Ordförande 040 040 7616 miljo@gk.fi

Björn Friberg

Aila Mäkinen

Lena Långbacka

VALKOMMITTÉN

Ralf Juslin Ordförande 041-490 3962

Erik Nordenswan

Berndt Lönnberg

Jack Henriksson

Gunnar Laurén

HEDERSTECKENSKOMMITTÉN

Gunnar Laurén Ordförande 040 555-0108

Ralf Juslin

Jack Henriksson

Markus Flickman

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

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

Helena Bruun Urklippsbok

Mikael Ramstedt Säkerhetsansvarig

GK:S ORGANISATION
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MEDLEMSAVGIF TER

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 heders medlemmar betalar ingen  
medlemsavgift. Ständigt medlemskap beviljas inte längre. 

INSKRIVNINGSAVGIF TER

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. 

BÅTAVGIF TER

Båtregisteravgift   20 €/år
Bryggavgift, båtens bredd (m) 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:s Avgifter 2020
På grund av Coronakrisen har inget årsmöte hållits då årsboken gått i tryck.  
Styrelsens förslag för årsmötet är dock att samtliga avgifter bibehålls oförändrade. 
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Gifts - Lahjat - Business Gifts - Liikelahjat

Köpmansgatan 3 | 21600 Pargas | +358 50 3311 663 | www.kelovee.fi 

Havsinspirerade gåvoprodukter och broderade textiler från oss!
Meiltä merelliset lahjatuotteet ja brodeeratut tekstiilit!
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GK:S HÖGA SERVICENIVÅ och låga avgift
er är en direkt följd av medlemmarnas 
frivilliga arbetsinsatser. Det obligatoriska 
talkodeltagandet berör alla medlemmar.

Boendeavstånd till Pargas eller hänvisning 
till tidigare insatser befriar ingen från 
talkoinsatsen. GK har över 765 medlem-
mar och ca 296 registrerade båtar. GK:s 
medlemsantal garanterar att den årliga 
talkoinsatsen inte blir betungande för 
någonenskild medlem. Den som inte an-
ser sig ha tid för talkodeltagande bör söka 
sig till kommersiella gästhamnar och ma-
rinor.

Kallelse till talko sker per SMS eller epost 
med ca. en veckas varsel. Som talko-
insats räknas all funktionärsverksamhet, 
allt deltagande i GK:s talkotillfällen och 
medlemsprojekt och övriga aktiviteter 
som gynnar klubben och stöder dess verk-
samhet.

“Fråga inte vad GK kan göra för dig, 
fråga hellre vad du kan göra för GK!”

Talko och allmänna regler

Medlemsprojekt
Medlemsprojekt är en verksamhets-
form 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 talkoar-
beten med styrelsens godkännande.

Ett av styrelsen godkänt medlemsprojekt 
innehåller följande element:

 ཛྷ Projektbeskrivning
 ཛྷ Projektansvarig
 ཛྷ Tidtabell
 ཛྷ Kostnadsförslag

Mindre medlemsprojekt kan utföras med 
enskilda styrelsemedlemmars godkänna-
nde. Större medlemsprojekt med väsent-
liga kostnader bör presenteras skriftligt 
för styrelsebeslut.

Nycklar, bevakning 
och säkerhet
Nycklar till portar, skjul och servicehus i 
Skräbböle: se Nycklar & Produkter.
 
Bevakningen av GK:s områden är 
baserad på medlemmarnas säkerhets-
tänkande, att aktivt besöka och hålla 
den egna båten och andras båtar samt 
byggnader och bryggor under uppsikt, 
se till att portarna är låsta samt rappor-
tera om eventuella olägenheter.

Säkerheten i hamnarna har förbättrats 
med räddningsstegar och livbojar.



 17

 ཛྷ Hjälp till när du ser att  
behov finns.

 ཛྷ Städa och håll ordning i  
skjulen och på hamnområdet.

 ཛྷ Reparera den GK-egendom du 
råkat ha sönder.

 ཛྷ Anmäl eventuell skadegörelse 
till styrelsen.

 ཛྷ Alla båtar som förvaras på 
GK:s område skall vara  
brandförsäkrade.

 ཛྷ Lås porten och skjuldörrarna.
 ཛྷ Släck belysningen efter dig.
 ཛྷ 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:

 ཛྷ Städa upp efter dig då du besöker 
service- och socialutrymmen.

 ཛྷ Ta hem avfallet om avfallslådorna i 
sopstationen är fulla.

 ཛྷ Ackumulatorer lämnas i den grå boxen 
bredvid sopstationen i Skräbböle-
hamnen.

 ཛྷ Spillolja hälls i spilloljetanken. Olje-
kanistrar, -behållare och filter bör 
tömmas i spilloljetanken.

 ཛྷ Tomma oljefilter sätts i den röda upp-
samlingsbehållaren.

 ཛྷ Tomma plastkanistrar, luftfilter, oljiga 
trasor, HOPVIKTA presenningar, 
och annat avfall sätts i behållaren för 
brännbart avfall.

 ཛྷ Metall- och glasavfall sätts i avfallsins-
amlingen på andra sidan vägen

 ཛྷ Mitt emot Skräbbölehamnen. Alterna-
tivt tar du hem det.

 ཛྷ Om du inte vet var du ska sätta ditt 
avfall, så tar du hem det.

 ཛྷ Omärkta föremål, allt från båtar, jollar, 
båtdelar, båtvaggor, redskap, samlas 
årligen ihop och förs till avstjälpnings-
platsen.

Allmänna regler
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GK-artiklar & nycklar
GK-artiklar

Nycklar

FLAGGOR 
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 NY 4,00 €
GK-dekal 20 x 20 cm NY 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 produkter finns till salu under 
besiktningskvällarna i majjuni nere i 
Klubbstugan i Skräbböle.

De kan också beställas via e-post: 
artiklar@gk.fi eller per telefon:  
KERSTIN HOLM-BAARMAN  
040 5130713

GK:S NYCKLAR KOSTAR 20,00 € /NYCKEL

Nyckel till Skräbböle hamnområde:  nr 5 
Nyckel till Porthamnen: nr 8 
Nyckel till Bergskär i Vårdö skärgård  
(Färjsundets Seglarförening)

Nycklarna kan endast beställas av Kerstin 
Holm-Baarman:  via e-post: artiklar@gk.fi 
eller per telefon 040 5130713. Vid post-
försändelse tillkommer en avgift på 5€.

VID POSTFÖRSÄNDELSE av både  
GK-artiklar och nycklar tillkommer  
en avgift på 5€.

INGEN FÖRSÄLJNING av GK-artiklar 
eller nycklar under Juli-månad.
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Vindtät och vatten- 
avstötande fleece
Mörkblå

79€

Badhandduk 
i frotté
Mörkblå

30€

Pikéskjorta
Mörkblå eller vit

Större än XXL: 41,50€

33,60€

Skärmmössa med 
vindsnöre
Mörkblå

18,20€

Stickad mössa 
Mörkblå

14€

Clique lätt softshell 
vindjacka
Mörkblå

85€

Helly Hansen crew 
midlayer seglarrock
Mörkblå eller vit

175€

GK-textilier
Pargasföretaget Kelovee har hand om 
produktion och försäljning av de pop-
ulära GK-textilierna. Sortimentet har nu 
utökats och det som nu finns är:

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.

TIPS:  
På samtliga produkter där GK-märket 
broderas kan man också få båtens 
namn broderat samtidigt för 5 €.
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§ 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 heders-
medlem bör kungöras i möteskallelse 
och förslaget bör omfattas av minst 2/3 av 
mötesdeltagarna. Hedersmedlem betalar 
inte medlemsavgift. Erhållna medlemsrät-
tigheter kvarstår. 

Som huvudmedlem räknas medlem från 
början av det år han eller hon fyller tjugo-
fem (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 junior-
medlem räknas medlem till slutet av det år 
han eller hon fyller aderton (18) år.

§ 5 UT TRÄDE UR  
FÖRENINGEN

Medlem som önskar avsäga sig 
medlemskap bör anmäla detta skrift-
ligen till styrelsen eller dess ordförande, 
eller anmäla detta vid föreningsmöte. 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN 
O CH 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 utrust ning, skötsel och hant ering. 
Föreningen skall verka för att stärka 
gemen skapen mellan medlemmarna 
samt samarbeta med föreningar och insti-
tutioner med samma ändamål.

§ 2 VERKSAMHET

För att förverkliga sina ändamål arrang-
erar föreningen kurser, möten och annan 
utbildning för att sprida kunskap i navi-
gation och sjömanskap samt anordnar 
tävlingar för både segel- och motorbåtar. 
Föreningen upprätthåller ett båtregister 
i enlighet med gällande bestämmelser 
för registrering av båtar samt övervakar 
båtarnas sjövärdighet och utrustning. För 
sin verksamhet kan föreningen upprät-
thålla hamnar och byggnader samt besitta 
fast och lös egendom.

§ 3 MEDLEMMAR

Till medlem i föreningen kan antas per-
son som har intresse för föreningens verk-
samhet. Styrelsen har rätt att anta eller 
förkasta ansökan om medlemskap.

GULLKRONA KRYSSARKLUBB R.F. 

STADGAR
Reviderade 2019
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Avgående medlem är skyldig att erlägga 
medlemsavgift samt övriga av föreningen 
debiterade avgifter för det löpande verk-
samhetsåret. 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 ute slutas 
ur föreningen. Medlem som uteslutits på 
dessa grunder bör ges möjlighet att inom 
två månaders tid efter delgivandet av 
beslutet inför styrelsen avge en förklar-
ing till sitt handlande, varvid beslutet kan 
omprövas.

§ 6 STYRELSEN, VERKSAM-
HETSGRANSKARE  
O CH FUNKTIONÄRER

Föreningens angelägenheter handhas 
av en styrelse till vilken hör kommodor, 
vicekommodor, sekreterare och kassör: 
Dessutom har styrelsen 4-7 medlemmar. 
Kommodoren, vicekommodoren och 
övriga styrelsemedlemmar samt två verk-
samhetsgranskare och en suppleant för 
dessa väljs för två år i sänder och kan åter-
väljas. Hälften av styrelsemedlemmarna 
och ena av verksamhetsgranskarna är år-
ligen i tur att avgå. Föreningens kommo-
dor fungerar som styrelsens ordförande. 
I kommodorens frånvaro fungerar vice-
kommodoren som styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordförande och 
minst tre medlemmar är närvarande. För 
särskilda uppdrag och verksamheter kan 
föreningen tillsätta övriga kommittéer 
samt funktionärer.

§ 7 NAMNTECKNING

Föreningens namn tecknas av kommo-
doren ensam eller av två styrelsemedlem-
mar tillsammans.

§ 8 VERKSAMHETS - O CH 
RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räken-
skaps  år är ett kalenderår från 1 januari 
till 31 december. Räkenskaperna avslutas 
den 31 december och bör senast tre (3)  
veckor före årsmötet jämte övriga han-
dlingar företes verksamhetsgranskar-
na, vilka till årsmötet bör avge skriftlig 
verksamhetsgranskningsberättelse över 
granskningen av räkenskaper och för-
valtning.

§ 9 MÖTESKALLELSE O CH 
FÖRENINGSINFORMATION

Föreningsmöte sammankallas av styrelsen 
senast en vecka före mötet, med skriftlig 
kallelse elektroniskt via föreningens offi-
ciella informationskanaler.

Övrig information ges elektroniskt via 
föreningens officiella informationskanaler.
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§ 10 MÖTEN

Föreningens möten är årsmöte, valmöte 
och extra föreningsmöte.

Valmöte
Föreningens valmöte hålls under oktober 
månad, varvid agendan är:
1) Mötet öppnas 
2) Agendan godkänns
3) Väljs mötessekreterare
4) Väljs två protokolljusterare/

rösträknare
5) Konstateras att mötet är stadgeenligt 

sammankallat och beslutfört
6) Väljs kommodor (vartannat år)
7) Väljs vicekommodor (vartannat år)
8) Väljs sekreterare och kassör (vartan-

nat år)
9) Fastställs antalet medlemmar i 

styrelsen
10) Väljs övriga styrelsemedlemmar 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 medlem-
mar i en valkommitté och medlem-
mar i övriga kommittéer

13) Fastställs riktlinjerna för verksam-
hets-, seglations och det ekonomis-
ka programmet för inkommande 
verksamhetsår

14) Behandlas övriga i kallelsen nämnda 
ärenden

Vid val av kommodor, vicekommodor, 
sekreterare och kassör skall alla kandi-
dater föreslås till valkommittén minst två 
månader före valmötet. De föreslagna 
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 verksamhets-

berättelse och förslag till bokslut för 
föregående 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 segla-
tionsprogrammet 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 be-
handlas endast de frågor som anmälts i 
kallelsen.

§ 11 MÖTESFÖRFARANDE

Som ordförande vid föreningens möten, 
utom vid årsmöte, fungerar föreningens 
kommodor eller vicekommodor eller om 
båda är förhindrade, av mötet utsedd 
ersättare.

STADGAR
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Vid föreningens möten har varje medlem 
som fyllt 18 år en röst och ärenden avgörs 
med enkel majoritet om inte annorlunda 
stadgats. Röstning sker genom öppen om-
röstning utom i det fall någon av de närva-
rande 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 
proto koll. Styrelsens protokoll under-
tecknas av ordföranden och sekreteraren. 
Föreningsmötenas protokoll underteck-
nas av mötesordföranden, sekreteraren 
och två av mötet valda protokolljusterare.

§ 12 BÅTREGISTER

Föreningen för register över båtar som 
anmälts till föreningen, som är besik-
tigade och vars ägare är medlem av före-
ningen. Endast besiktigad och i förenin-
gens register inskriven båt har rätt att 
föra föreningens flagga och övriga igen- 
känningstecken. Besiktning av till före-
ningen anmäld båt bör utföras av besikt-
ningsman som uppfyller gällande kompe-
tenskrav. Föreningen uppbär en särskild 
avgift för besiktning, vars storlek fastställs 
av årsmötet.

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

§ 13 REGLEMENTEN O CH 
DIREKTIV

Föreningsmöte kan vid behov fastställa 
reglementen för olika befattningsinne-
havare, kommittéer och nämnder samt för 
flaggföring, etikett till sjöss och lands, ut-
delande 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 egen-
dom m.m.

§ 14 STAD GEÄNDRING

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 möten 
med minst en månads mellanrum. Vid 
vardera mötet krävs att minst 3/4 av de 
när varande är ense om beslutet. Vid upp-
lösning av föreningen skall dess tillgångar, 
efter det alla skulder och ingångna förbin-
delser blivit erlagda, tillfalla en annan 
svenskspråkig, registrerad förening eller 
rättsgiltig samman slutning som företräder 
föreningens målsättning och intressen.

§ 16 LAGTILLÄMPNING

I sådana fall där inget annat nämnts i dessa  
stadgar tillämpas bestämmelserna i gäll-
ande lagstiftning.

STADGAR
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Besiktnings-  
och säkerhetsutrustning
AVSIKTEN med besiktningen är att upp
rätthålla och utveckla båtsportens 
säkerhet genom att hjälpa och hand
leda 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 till
räckliga kunskaper, en besiktad båt och 
rätt utrustning är man inte heller någon 
säkerhets risk för den kommersiella sjö
farten och övriga sjöfarare.

Besiktningens viktigaste grund är 8§ i sty-
cke 3 i Sjötrafiklagen 463/1996: “En far-
kost 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.”

Nytt: Sjötrafiklagen  
träder i kraft 1.6.2020
Fritidsbåtfarare står nästa sommar in-
för en betydande förändring. Den nya 
sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 
2020 och i den klargörs befälhavarens 
ansvar på en fritidsbåt i omfattande grad. 
Det är skäl att bekanta sig med den inför 
inkommande säsong. Den nya lagen, lik-
som den gamla, förutsätter att flytvästar 
alltid finns ombord i motorbåtar och i 
över fem meter långa segelbåtar. Förän-
dringar kommer gällande vem som ans-

varar för fritidsbåtens säkerhet. Detta är 
en märkbar förändring.

Förändringen berör begreppet befäl-
havare inom fritidsbåtsporten. Inom 
yrkessjöfarten har definitionen funnits 
redan länge, men inom fritidsbåtsporten 
är detta nytt. Farkostens befälhavare 
ans varar för båten under gång och för 
passager arnas säkerhet. Befälhavaren ans-
varar bland annat för att passagerarna i 
båten bär flytvästar då omständigheterna 
så fordrar. Dessutom ansvarar hen för 
att farkosten är trygg och säker för den 
planerade färden, och att utrustningen är 
i skick och lätt till hands.

Ansvarsfrågor
Befälhavarens ansvar för farkosten och 
passagerarna är förmåga försäkra sig 
om att båten fyller ovannämnda krav 
i 8§ innan båten går till sjöss. De nya 
besiktnings reglerna för utrustning för 
nödanmälan baserar sig på Gränsbevak-
ningens undersökningar och baserar sig 
på  “HJÄLP-Båtfararens instruktioner 
för nödanmälan.” I praktiken uppfyller 
tidigare utrustning även i framtiden be-
siktningskraven, men nu kan man även få 
båten besiktigad utan pyroteknisk utrust-
ning.

Nödanmälan innehåller tre grund-
element, som utgör grunden för utrust-
ningskraven:

 ཛྷ Begära hjälp
 ཛྷ Kommunikation
 ཛྷ Lokalisering 
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KLASS 1 / ALTERNATIV A 

 ཛྷ VHF-DSC fast monterad
 ཛྷ EPIRB (obs! radiolicens, batteriets 

datum)
 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt 

skyddad, med
 ཛྷ Laddare
 ཛྷ 1 st LED-bloss med reservbatterier
 ཛྷ 2 st orange rök 

KLASS 1 / ALTERNATIV B

 ཛྷ VHF fast monterad (DSC-funktion 
rekommenderas)

 ཛྷ 4 st röda fallskärmsraketer, signalpistol 
ersätter 2 st röda raketer

 ཛྷ 4 st röda bloss, eller 1 LED-bloss med 
reservbatterier  och 2 st röda bloss 

 ཛྷ 2 st orange rök
 ཛྷ Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt 

skyddad, med laddare

KLASS 2 ALTERNATIV A

 ཛྷ VHF-DSC fast monterad
 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

med laddare
 ཛྷ 1 st LED-bloss med reservbatterier 

eller 4 st röda bloss
 ཛྷ Rekommenderas ytterligare: 
 ཛྷ EPIRB (obs radiolicens, batteriets 

datum)
 ཛྷ 4 st röda fallskärmsraketer, signalpistol 

ersätter 2 st röda raketer
 ཛྷ 2 st orange rök 

KLASS 2 ALTERNATIV B

 ཛྷ VHF fast monterad (DSC-funktion 
rekommenderas)

 ཛྷ 4 st röda fallskärmsraketer, signalpistol 
ersätter 2 st röda raketer

 ཛྷ 4 st röda bloss eller 1 st LED-bloss 
med reservbatterier och 2 st röda bloss 

 ཛྷ Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

med laddare

KLASS 3 ALTERNATIV A

 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 
med laddare

 ཛྷ VHF-DSC fast monterad, vid färder 
utomskärs (obs! radiolicens)

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

 ཛྷ Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ 2 st röda fallskärmsraketer + 2 st röda 

bloss

KLASS 3 ALTERNATIV B

 ཛྷ 2 st röda fallskärmsraketer
 ཛྷ 2 st röda bloss eller 1 st LED-bloss 

med reservbatterier eller 4 st röda 
bloss eller 2 st röda bloss och 1 st LED-
bloss med reservbatterier.

 ཛྷ Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

och VHF

KLASS 4

 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 
med laddare

 ཛྷ Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ 1st LED-bloss med reservbatterier eller 

2 st röda bloss i skärgården

BESIKTNINGSUTRUSTNING 
FÖR NÖDANMÄLAN

Kraven på utrustning för nödanmälan i de 
olika besiktningsklasserna är: 
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I klasserna 1B, 2B och 3B bör giltighets-
tiden för den pyrotekniska utrustningen 
vid besiktningen vara inom tillverkarens 
angivna giltighetstid. Nödsignalerna 
bör vara i gott skick och förvarade en-
ligt tillverkarens direktiv i separat box 
skyddade från vatten och värme. Ifall 
besiktaren finner föråldrad pyroteknisk 
utrustning bör ägaren, innehavaren  eller 
befälhavaren informeras om att tillverkar-
en inte garanterar att föråldrad utrustning 
fungerar.

Signalpistol och röda fallskärmspatroner 
vars stighöjd är 300 meter (se stämpel) 
ersätter röda fallskärmsraketer. Signal-
pistolen ersätter dock endast 2 st röda 
fallskärmsraketer. Giltighetstiden för sig-
nalpistolernas patroner är enligt stämpel, 
eller utan stämpel högst 25 år ifall de är 
i oklanderligt skick och inköpsdatum kan 
fastställas. Signalpistolen kräver licens.

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. Gas-
varnare rekommenderas i båtar med flyt-
gasapparater.

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

Utrustningen för nödanmälan bör för-
varas 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 ställ-
ning, så att deras flygbana förblir rak. Det 
pulver aktiga 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.

Släckarens storlek
Trots att besiktningen godkänner en släck-
are med effektbeteckningen 8A 68B (f.d. 2 
kg) är brukstiden i praktiken mycket kort, 
ca. 2 sekunder. Utlösarhandtaget bör try-
ckas 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 men-
ligt på släckarens funktion.

SÄKERHETSUTRUSTNING

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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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 årsgransknings-
anteckning. Om granskningsperioden 
tar slut under seglationssäsongen är det 
på båtfararens ansvar att släckaren blir 
granskad (anteckning görs i besiktnings-
protokollet).

Släckarens bruksläge
Släckaren bör användas i upprätt läge. I 
värsta fall kommer endast drivgasen ut 
och släckningspulvret blir kvar i släckar-
en. Redan före utlösningen bör slangen/
strålen riktas åt rätt håll, mot eldens bas, 
så att inget pulver går till spillo.

Släckningsfilt
Vid pentrybränder är släckningsfilt ofta 
betydligt effektivare än pulversläckare. 
Enligt standarden för brandbekämpning 
i båtar bör en släckningsfilt finnas till-
gänglig i närheten av spisar med öppen 
låga. Placeringen bör vara sådan att den 
lättkan nås och användas vid eventuell 
brand.

Flytutrustning, service  
och granskning
En uppblåsbar räddningsväst som har 
aktiverats bör alltid utrustas med ny gas-
behållare och säkring, så att västen är 
färdigt laddad för nästa tillfälle. Se till att 
det i båten finns tillräckligt med reserv-
delar 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. Rädd-
ningsvästarna 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 upp-
blåst bör den torkas, granskas och servas 
enligt tillverkarens direktiv och rekom-
mendation.

Båtstege/ombordstigning
Fast monterad stege som gör det möjligt 
för en person som fallit i vattnet att ta sig 
ombord, antingen vid aktern eller båt-
sidan. Sådana stegar som kan fällas upp 
bör kunna fällas ned av den som befinner 
sig i vattnet. Om stegen är en del av räck-
et får den 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.

Sjökort
Vid besiktningen godkänns endast 
pappers sjökort, som baserar sig på 
Trafikverkets senaste eller äldre korrig-
erade kartmaterial. Även annan leverantör 
som, använder motsvarande material, 
godkänns.

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

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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BESIKTNING I  GK

Alla båtar i GK:s avgiftsbelagda båtreg-
ister skall besiktas årligen. En obesiktad 
båt stryks ur registret och förlorar rätten 
att föra GK:s flagga. Då båten stryks ur 
GKs register förlorar den också rätten till 
bryggplats, vinterförvaring och trucklyft.

Vidare kan en obesiktad båt förorsaka 
ekonomiska ersättningskrav som inte 
täcks av försäkring.

Besiktningen gäller också för båtar som 
inte sjösatts. Båtägaren kan komma över-
ens med besiktningsmannen om lindring 
av kraven på icke sjösatt båt. Besiktnin-
gen på land kan lämpligen utföras som 
skrovbesiktning, “bondförnuft” får an-
vändas, men en giltig båtförsäkring som 
täcker tredje parts skador och en granskad 
eldsläckare är absoluta minimikrav.

Enda undantaget från besiktningskravet 
utgörs av jollar och roddbåtar.

Grundbesiktningen utförs vart femte år 
samt då båten har bytt ägare eller klubb 
eller om båten har skadats. Klubben kan 
alltid låta utföra grundbesiktning på en 
båt då man anser att det finns orsak till 
det.

Grundbesiktningen sker i två delar, den 
första delen som en skrovbesiktning på 
land och den andra delen då båten är 
i vattnet och klar för användning. Vid 
skrovbesiktningen granskas båtens skrov 
från utsidan, styrinrättning, kraftöver-
föring och skrovgenomföringar. Från in-
sidan granskas motsvarande punkter samt 
motorn.

En båt kan också besiktigas av en besikt-
ningsman från en annan klubb. I sådana 
fall är båtägaren skyldig att ombesörja att 
besiktningsprotokollen vidarebefordras 
till den egna klubbens besiktningsregister.

Besiktningen skall utföras varje år i bör-
jan av seglationssäsongen, dock senast 
den 30 juni. Besiktning kan undantags-
vis ske senare om godtagbara skäl före-
ligger (t.ex. köp, nybygge, sjukdom). Vid 
besiktningen skall båten vara sjösatt och 
besiktningsutrustningen tillgänglig. Klub-
bens styrelse kan bevilja besiktningen en 
förlängd giltighetstid för längre utrikes-
färder, emellertid för högst fem år.

GK:s besiktningsmän finns på plats i 
Skräbbölehamnen varje måndag 18.00 – 
19.30 under tiden från början av maj till 
slutet av juni.

Besiktningen är avgiftsfri under 
förutsättningen att den sker under den 
här tiden i GK-hamnen. Om besiktning 
önskas på annan tid eller plats skall skild 
överenskommelse göras med någon av be-
siktningsmännen. Vid besiktning på an-
nan plats uppbärs en extra avgift för resan 
som betalas kontant (20 € + 0,40 €/km) 
vid besiktningen. En separat förteckning 
över ”besiktningsmän i tjänst” vid varje 
besiktningskväll finns på anslagstavlan i 
hamnen. 

Hamnen är indelad i tre områden:
1) pontonbryggan,
2) skjulbryggan
3) piren. 

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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Lediga besiktningsmän samlas  vid mast-
kranen och är iklädda gul väst.

Anmälning sker vid mastkranen från och 
med kl 18.00, och båtarna besiktigas i den 
ordning anmälningarna kommit in.

Besiktningsdekal
Besiktningsdekalen fästs på babords (vän-
ster) sida av förarhytten/kajutan, på en 
väl synlig plats. Besiktningen av båten är 
ur ägarens/innehavarens/representantens 
synpunkt slutförd då dekalen är fastsatt på 
angivet ställe, besiktaren har fyllt i/gjort 
anmärkningar i protokollet samt under-
tecknat det och båtcertifikatet. Ur förenin-
gens synpunkt är besiktningen slutförd 
när uppgifterna har införts i förbundets 
besiktningsregister. Om den besiktigade 
båten hör till en annan klubb, är ägaren/ 
innehavaren/representanten skyldig att 
meddela registerklubbens besiktnings-
ansvarige om besiktningen för registre-
ringen i förbundets register.

Besiktning av tävlingsbåt
Undantagna från registreringskravet är 
tävlingsbåtar enligt följande:

En tävlingsbåt är en båt, som används en-
bart för tävling.

Enligt direktivet för nöjesbåtar skall 
tävlingsbåtar byggda efter 16.6.1998 vara 
försedda med en skylt med texten “en-
dast för tävlingsbruk” (intended solely for 
racing). Som tävlingsbruk räknas även 
träning inför en tävling. Träningen sker 
med tävlingsbåten, med samma utrust-
ning och i stort med samma besättning 
som i tävlingen. Övervakande myndighet 
för sjötrafiken avgör om seglingen kan be-
traktas som träning från fall till fall. 

Ovan nämnda tillämpas också på tidigare 
byggda båtar. En tävlingsbåt bör även be-
siktigas, och en anteckning görs i fältet för 
anmärkningar ”Oregistrerad båt, endast 
för tävlingsbruk ”.

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING

GK båtar som godkänts 2019 är också godkända för 2020 utan särskild besiktning. Båtar som är nyregistrerade 
eller modifierats bör besiktas i vanlig ordning. Besiktningsdekalerna finns i klubbstugans farstu. Ansvaret för 
att båt och utrustning fyller säkerhetskraven ligger som alltid  hos båtägaren.
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SEGELBÅTENS STÅENDE RIGG och i syn
nerhet masten är i särklass den dyraste 
utrustningen som finns ombord.  På en 
äldre båt kan mastens nyanskaffningspris 
långt överskrida hela båtens marknads
värde.  Försäkringsbolagen är väl med
vetna om detta faktum och har via olika 
klausuler (vind och åldersavdrag samt 
annat juridiskt finlir i den finstilta tex
ten) garderat sig mot stora ersättningar. 
Om masten skadas, oberoende av orsak 
är det vanligtvis ägaren som får betala för 
största delen av utgifterna för en ny mast. 
Det är därför allt skäl att behandla riggen 
med stor respekt och varsamhet.

Masten kan skadas främst under segling 
eller vid på- eller avmastning. 

Vett och etikett för 
masthantering i GK

Under segling belastas riggen som en hel-
het. Maströrets förmåga att hantera på-
frestningarna är beroende av hur väl riggen 
är sträckt. Generellt kan man säga hellre 
för hårt sträckt än för slacka stag. Seldén 
har en utmärkt handbok för riggtrimning 
på svenska som kan laddas ner gratis från:  
www.seldenmast.com

Vid på- och avmastning lever masten 
farligt. Maströret är konstruerat så att 
det kan utstå stora belastningar under 
förutsättning att det är rätt stagat. En os-
tagad mast är däremot bräcklig. Då masten 
lyfts händer det lätt att röret får en buckla 
eller knäcks om det hanteras ovarsamt. 

Misslyckad mastning - en topptung 
mast har slagit runt
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Riktlinjer och tips för säkert han-
terande av mastkranen i Skräbböle-
hamnen vid på- och avmastning.
Mastlyft hör till de farligaste momenten, 
både för masten och för de personer som 
deltar i arbetet. En mast som faller är livs-
farlig. Det är därför ytterst viktigt att alla  
som deltar i mastlyftet förstår vad som 
skall göras, var man skall befinna sig och 
att arbetsplatsen hålls fri från störande 
verksamhet och fysiska hinder.

Bockar på bryggan är ett hinder när mas-
ten lyfts och kan skapa farliga situationer. 
Det finns medlemmar som envisas med 
att släpa bockarna till mastkransbryg-
gan vilket är otyg. Bockarnas plats är på 
planen utanför mastskjulet. Det tids-
ödande arbetet med att “klä på” masten 
skall ske på planen utanför mastskjulet, 
ALDRIG på mastkransbryggan. Bryggan 

skall endast  användas för på- och avmast-
ning med hjälp av mastkärrorna.

Masten lyfts med lyftkranens slinga runt 
masten under vantspridarna. Det finns 
medlemmar som använder sig av an-
dra metoder men slingan runt masten är 
säkrast. Den stora masten som föll ner 
på bryggan  under avmastningen hösten 
2019 är ett tyst vittne på att alternativa 
metoder inte går att lita på. Masten blir 
sannolikt skrotad med stora kostnader för 
ägaren som följd.

Eric Chanfreau
Hamnkapten

Masten stöds av mastkärran. Bryggan är fri 
från hinder (bockar). Lägg märke till lyft-
slingans placering samt  nedhalningslinan.

Använd ALDRIG bockar på bryggan.  
Använd mastkärrorna. Det är lättare,  
säkrare och smidigare.
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HUVUDPUNKTERNA  
VID PÅMASTNING:

Noggranna förberedelser är a och o.

 ཛྷ Klä på masten på planen utanför mastskjulet.
 ཛྷ Kör båten till mastkransbryggan och förtöj den med fören mot land.
 ཛྷ Fixera båten så att lyftkroken hänger fritt FRAMFÖR mastfoten. På det här sättet 

minskar risken att lyftlinan trasslar in sig i vindex och annan utrustning som finns i 
masttoppen.

 ཛྷ Flytta masten med med hjälp av mastkärran (2 kärror om masten är stor och tung).
 ཛྷ Koppla lyftlinans slinga runt masten under vantspridaren (översta spridarparet 

om  masten har flera). Fäst en lämplig nedhalningslina i slingan så är det lättare att 
 koppla loss slingan när masten står på sin plats. Flera master är topptunga, dvs de 
kan slå runt och dyka med toppen om man tappar taget om mastfoten. Se till att 
någon hela tiden håller stadigt i mastfoten.

 ཛྷ Slå en tamp runt nedre ändan av stagen och förstagsrullen så att hela riggpaketet 
hålls ihop under lyftet men ändå lätt kan öppnas då masten står på däck och stagen 
skall kopplas.

 ཛྷ Repetera lyftets olika moment så att alla som deltar (3-max 4personer) vet sina 
roller.

 ཛྷ Mastkranen har två hastigheter ett lätt tryck = långsam, helt intryckt knapp = snabb. 
 ཛྷ Den som hanterar kranen håller uppsikt och kontrollerar att inget stag eller fall fast-

nar under lyftet, de andra håller i mastfoten och eventuella stag.  
 ཛྷ Vid lyft av stora master kan man med fördel använda sig av mastkärran för att av-

lasta tyngden i mastfoten tills hela masten är vertikal. 
 ཛྷ Då masten lyfts ombord hjälper det att en person står på bryggan och en tar emot 

på däck. Kontrollera att inte förstagsprofilen knäcks. Det är lättare att arbeta om 
mantåget är nedfällt i det här momentet.

 ཛྷ När masten står i rätt läge på sitt fotbeslag  kopplas förstaget, sedan sidostagen och 
slutligen häckstaget. Riggen sträcks så mycket att masten står stadigt och båten kan 
flyttas.

 ཛྷ Med hjälp av nedhalningslinan dras lyftslingan ner och kopplas loss. Akta så att 
lyftlinan inte trasslar in sig i vindex och andra toppbeslag.  För tillbaka mastkärran 
(-kärrorna) till matskjulet och städa bryggan på kvarglömda verktyg och andra 
föremål. Bryggan skall lämnas tom och fri för följande mastlyft.

 ཛྷ Kör båten till sin bryggplats och slutför riggtrimningen.

VETT OCH ETIKETT FÖR MASTHANTERING I GK
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HUVUDPUNKTERNA 
VID AVMASTNING

Avmastning följer i princip samma arbetsmoment som på mastningen men i omvänd 
ordning.

 ཛྷ Förbered avmastningen vid en lämplig bryggplats, ALDRIG vid mastkranen.  
Avlägsna segel, bom samt lös på vantskruvar så att riggbultarna lätt kan lossas.

 ཛྷ Kör båten till mastkransbryggan och förtöj den med fören mot land.
 ཛྷ Fixera båten så att lyftkroken hänger fritt FRAMFÖR mastfoten. På det här sättet 

minskar risken att lyftlinan trasslar in sig i vindex och annan utrustning som finns i 
masttoppen.

 ཛྷ Hämta mastkärran (2 kärror om masten är stor och tung).
 ཛྷ Koppla lyftlinans slinga runt masten under vantspridaren (översta spridarparet om  

masten har flera). Sträck lyftlinan. 
 ཛྷ Repetera lyftets olika moment så att alla som deltar (3-max 4personer) vet sina 

roller.
 ཛྷ Mastkranen har två hastigheter ett lätt tryck = långsam, helt intryckt knapp = snabb. 
 ཛྷ Den som hanterar kranen håller uppsikt och kontrollerar att inget stag eller fall fast-

nar under lyftet, de andra håller i mastfoten och eventuella stag. 
 ཛྷ Lösgör riggbultarna. Flera master är topptunga, dvs de kan slå runt och dyka med 

toppen om man tappar taget om mastfoten. Se till att någon hela tiden håller stadigt 
i mastfoten.

 ཛྷ Slå en tamp runt nedre ändan av stagen och förstagsrullen så att hela riggpaketet 
hålls ihop under lyftet.  Då masten lyfts iland hjälper det att en person står på däck 
på bryggan. Kontrollera att inte förstagsprofilen knäcks. Det är lättare att arbeta 
om mantåget är nedfällt i det här momentet. Vid lyft av stora master kan man med 
fördel använda sig av mastkärran för att avlasta tyngden i mastfoten.

 ཛྷ Flytta masten till mastskjulsplanen. Klä av masten och packa in den för förvaring i 
mastskjulet.

 ཛྷ För tillbaka mastkärran (-kärrorna) till matskjulet och städa bryggan på kvarglömda 
verktyg och andra föremål. Bryggan skall lämnas tom och fri för följande mastlyft. 
Kör båten till sin bryggplats.

VETT OCH ETIKETT FÖR MASTHANTERING I GK



34  

I medvind med GK

LMDental
    www.lm-dental.com
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Turun Vapaavarastosta saat takuuvarmasti 
hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Eri tarpei-
siin suunniteltujen hallitilojen ja vartioitujen 
kenttäalueiden ansiosta myös arvokkaat tai 
herkät tuotteet pysyvät moitteettomassa 
kunnossa! 

www.turunvapaavarasto.fi
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GK firade 
65-årsjubileum i mastskjulet 

HAR MAN FINLANDS FINASTE MASTSKJUL 
så har man, och då får det också fungera 
som festplats för klubbens 65årsjubile
um. Och 17 augusti 2019 det blev en he
jdundrande fest som pågick långt in på 
småtimmarna, precis som det anstår ett 
stort jubileum.

Många frivilliga inklusive GPS-gänget 
höll på i dagar med att städa mastskjulet 
och skruva bordsskivor på masthyllorna. 
På planen utanför skjulet riggades ett tält 
för orkester och dans.

Jubileumsdagen inleddes med Cityregat-
tan på Kyrfkfjärden. Regattan utgjorde 
samtidigt GK:s klubbmästerskap för köl-
båtar och kvällens festligheter inleddes 
därför med prisutdelning. Tävlingschef 
Jacke Fellman såg till att alla som deltog 
i Cityregattan, som samtidigt utgjorde 
GK-klubbmästerskap, blev belönade. 

Avgående kommodor Gunnar Laurén höll 
därefter ett uppskattat inlägg kring GK:s 
65 år – lärorikt och allmänbildande för 
alla GK:are. 

FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER:
Heikki Inkari
Tor Laurén
Stig-Erik Bruun
Kari Kerke
Martti Lehto

FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD:
Bengt Ekholm
Tuula Stolpe
Markku Pohjavirta

HEDERSMEDLEM:
Ralf Juslin

HEDERSKOMMODOR:
Erik Nordenswan

17.8.2019

EftEr talEt följdE prEmiEring av förtjänta mEdlEmmar.  
i samband mEd 65-årsjubilEEt dEladEs följandE hEdErstEckEn och -titlar ut:
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HEDERSMEDLEM:
Ralf Juslin

HEDERSKOMMODOR:
Erik Nordenswan

Under påföljande festsupé, som du-
kades fram av GK:s ”egen” kock Tom 
Hildén, underhölls festpubliken med 
visor av den populära trubaduren Jo-
nas Näslund. Han ledde också allsån-
gen som följde senare på kvällen.

Tvåmansbandet William & Axel körde 
igång igång tältdansen som pågick 
långt in på småtimmarna.

Ett 65-årsjubileum må vara en slags 
mellan station, men några historiska och 
allmänbildande noteringar är ändå värda 
att göras. Bland annat kan det vara bra att 
ha koll på vem som varit kommodor i GK 
under de 65 åren:

Sam Söderlund 1954 - 1958
Ragnar Nyberg 1959 - 1960 & 1969 - 1971
Runar Backlund 1962 - 1964
Kaj Grunér 1965 - 1968 & 1978 - 1985
Jacob Fellman 1986 - 1989
Henning Laurén 1990 - 1995
Erik Nordenswan 1996 - 2003
Ralf Juslin 2004 - 2009
Mika Sande 2009 - 2011
Gunnar Laurén 2012 – 2019
Markus Flinckman 2020 -

GK:s kommodorer

GK:s “egen” kock Tom Hildén stor för maten 

Dansen pågick till långt in på småtimmarna – här en nostalgisk letka-jenkka.
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Verksamhetsberättelse
& bokslut
PÅ GRUND AV coronakrisen har inget årsmöte kunnat hållas i 
enlighet med klubbens stadgar. 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2019 har därför inte 
blivit godkända och publiceras därför inte i årsboken. När läget 
tillåter kommer årsmötet att hållas. Verksamhetsberättelsen och 
bokslutet för 2019 publiceras därefter elektroniskt i GK-info. 
Boksluts handlingarna kommer också enligt överenskommelse 
att finnas till påseende i klubbstugan.

Nya vindar i Kirjais! 

-Ny brygga 2019

-Nytt servicehus med bastu,
duschar, diskplats och tvättstuga 

2020 

-Nytt grilltak 2019

-Vällsorterad butik

-Köttdisken öppet fre-lö,
läckerheter från Jokinen Åbo 

Saluhall 

-Restaurant Bystrand är granne
till butiken och hamnen 



 39

GK i siffror

Gullkrona Kryssarklubb hade i mars 2020 följande medlemsantal:

Antal båtar i GK:s register

GK:s medlemsantal

KATEGORI 2020 2019
Hederskommodor 1 0
Hedersmedlemmar 2 2
Ständiga medlemmar 53 55
Juniorer 62 58
Familjemedlemmar 230 245
Huvud 417 408
Totalt 765 768

KATEGORI 2020 2019
Segelbåtar 131 135
Motorbåtar 86 84
Totalt 217 219

              02 45 85 994
Medlem av Finlands Tandläkarförbund

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen

TANDLÄKARE HAMMASLÄÄKÄRI

HENRI RASK
Gamla Bläsnäsvägen 3
Vanha Bläsnäsintie 3

Pargas 21600 Parainen
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DEN 19 MARS 1954 hölls ett konstituer
ande möte för bildande av en motorbåts 
och segelbåtsförening i Pargas. En av de 
26 antecknade stiftande personerna var 
Bengt Forss.

I årsboken 1973 konstateras att ”Gullkro-
na Kryssarklubb är i första hand en sam-
manslutning för båtfolk som söker den 
avstressade tillvaro vi finner på sjön och 
i skärgården och rent allmänt i samvaron 
med likasinnade goda vänner på

Gullkrona och andra GK-träffar vid 
eskader färder, möten och exkursioner”. 
Kappsegling fanns på den tiden inte på 
agendan. 

De tidiga åren hade Bengt Forss en platt-

gattad motorbåt “Havsörn”, men 1980 bör-
jade Bekas seglingsintresse vakna med s/y 
Guyana, en Guy 22:a. Sonen Martin, som 
varit aktiv junior, började med framgång 
kappsegla med denna. 

1981 började Beka själv synas till rors i 
Guyana, och hustrun Macki Forss blev 
medlem. 1982 seglades det mycket och 
Beka fick det året ASS-pokalen som till-
delas  den skeppare som under säsongen 
uppnått högsta poäng i öppna tävlingar. 
S/y Guyana blev småningom för liten 
för längre seglingar och Beka bytte 1983 
den till s/y Divina, en Inferno 29. Med 
den snabbseglande s/y Divina och skick-
liga gastar sågs Beka vid rodret i allt flera 
kappseglingar i distriktet och segrarna 
kom tätt. 1983 fick han Kyrkfjärdspo-
kalen, 1984 vann Divina Erstaregattan i 
Scandicap, 1985 Pyytinkari, GK:s klubb-
mästerskap och Beka fick igen ASS- 
pokalen genom att ha deltagit i 7 externa 
kappseglingar med bland annat tre segrar, 
en andra plats och en fjärde plats. År 1988 
vann s/y Divina 24-timmarstävlingen och 
1990 vårLYS-tävlingen.

Framgångarna med s/y Divina gjorde 
också att Beka blev aktivare i klubbens 
övriga verksamheter. Familjen deltog i 
eskaderseglatser och 1986 blev Beka ans-
varig för tävlingskommittén och 1987 fick 
han plats i GK:s styrelse. 

Under min tid i GK:s styrelse och som 
kommodor kom jag alltmer att uppskat-
ta Bekas entusiasm för segling och fram-

Hedersmedlem 

Bengt “Beka” Forss

IN MEMORIAM
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för allt kappsegling. Redan 1985 hade 
familjen satt igång ett stort projekt med 
att tillverka 20 stycken flaggspel med 43 
flagg tecken  som donerades till klubben.

Beka tog 1987 initiativet till den nya  öppna  
kappseglingen Nagu Runt som blev myck-
et populär. I den första tävlingen deltog 31 
segelbåtar för att ta sig runt

Storlandet. Tävlingen seglades enligt 
LYS-handikapp med jaktstart utanför 
Nagu gästhamn. Målgången var på sam-
ma ställe. Nagu runt seglades många år 
med flera och större segelbåtar, till exem-
pel 1988 deltog 38 båtar, 1989 41 båtar och 
1990 57 båtar och 1991 hela 64 båtar. Då 
bron över Norrströmmen byggdes delades 
tävlingen i två klasser och större båtar med 
hög mast seglade en längre bana. 

Som chef för tävlingsverksamheten tog 
Beka också initiativet till att skola upp 
tävlingsfunktionärer och blev själv natio-
nell tävlingsdomare, vilket ledde till att 
GK kunde arrangera finska mästerskap-
stävlingar, bland annat Snipe-mäster-
skapet på Kyrkfjärden och Folkbåts-FM i 
Porthamnen.

Beka Forss blev utnämnd till heders-
medlem i GK år 1999. 

Med vemod tänker jag tillbaka på alla 
kappseglingar vi kämpat i, och alla de 
stunder vi tillsammans jobbat för klubben.

Jacke Fellman

Efter 22 år bakom hamntruckens spakar 
– vår “Benkku” är borta.
Sorgebudet kom strax före jul 2019. 
Bengt “Benkku” Ekholm, som suttit ba
kom spakarna i GK:s hamntruck i 22 år,  
gick bort efter en kort men intensiv kamp 
mot en allvarlig sjukdom. Redan på våren 
kunde man se att krafterna började tryta 
och inför höstsäsongens lyft orkade han 
inte längre. 

Benkku var född i Kimito och flyttade 
sedermera till Pargas där han fick an-
ställning som chaufför på Pargas stad och 
skötte om att stadens vägar hölls i skick. 
Under åren fram till pensioneringen 
skötte han hamnlyften vid  sidan om det 
ordinarie arbetet. Utöver sitt engagemang 
i GK sågs han också ofta bakom ratten i 

någon av Piffens bussar då det bar iväg på 
bortamatcher. 
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Efter pensioneringen blev båtlyften mer 
eller mindre en heltidsyssla i synnerhet 
under vår och höst. Inledningsvis lyfte 
han med den mycket nyckfulla Coles-
kranen. Ganska snart byttes den ut till den 
mörkröda Valmet-trucken som tjänade i 
många år. För några år sedan förnyades 
utrustningen igen och den nuvarande 
smidiga Kalmar-trucken införskaffades.

Det var inte bara båtlyften som gällde utan 
också en otrolig mängd underhålls- och 
planeringsarbete för att förbättra hamnen. 
Benkku blev på många sätt en stöttepelare 
för GK:s hela hamnfunktion. Han ska-
pade en helt egen systematik för att få in så 
många båtar som möjligt i vinterförvaring. 
Han höll själv i bokningskalendern både 
under vårar och höstar. Den flexibilitet 
hela verksamheten präglades av var helt 
unik. Också mitt i sommaren då grund-
stötningen eller något annat haveri var ett 
faktum, kom Benkku till undsättning och 
lyfte båten.  

Alla kommer säkert ihåg det lugn och 
den systematik och framfört allt den still-
samma humor som präglade Benkkus 
sätt att jobba. Allt förbereddes väl och vid 
sjösättning hängde båten i remmarna tills 
ägaren kollat alla genomföringar och givit 
grönt ljus för att kasta loss. Det sista som 
alltid kollades var om det kom kylvatten ur 
avgasröret och kom det inte så lyftes båten 
helt sonika upp igen. Lugnet och det syste-
matiska arbetssättet medförde att inga 
större haverier inträffade under alla år. 

Vi kommer också ihåg Benkkus låg mälda 
humor. Det hände att någon äldre dam 
kanske tog illa vid sig när Benkku på 
hösten frågade ”Nå, var har du bocken?” 
syftande naturligtvis på båtbocken. Ett 
av favoritskämten när någon strax före 
sjösättning ännu höll på att måla botten 
var: ”Nu är det dags att måla Nu är mam-
ma rädd på kölen.” Skämten var många 
och glimten fanns alltid i ögonvrån. 

Få människor har under en så lång tid 
betytt så mycket för GK. Benkku hann 
uppleva fem kommodorer och fyra 
hamnkaptener. Antalet styrelsemedlem-
mar som, kommit och gått är betydligt 
större. Vi alla som har haft förmånen att 
få känna Benkku och årligen fått överlåta 
våra flytetyg i hans trygga händer känner 
idag tacksamhet för allt han gjorde för en-
var och för klubben och han lämnar efter 
sig ett ett stort tomrum i GK-hamnen.

Benkku beviljades GK:s förtjänsttecken 
i guld i samband med klubbens 65-års-
jubileum hösten 2019. 

Eric Chanfreau,
Martti Lehto,
Jack Henriksson &
Ralf Juslin

IN MEMORIAM
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VARFÖR HAR GK EN SEGLARSKOLA bara 
för barn, varför inte för vuxna? Frågan 
dök upp en ”kreativ” sensommarkväll 
i kajutan på Julli Gestranius “Panta 
Rhei”. Sagt och gjort – kontakt togs med 
Skärgårdens Kombi (f d Arbis) och där 
tände man på idén. Vad är en skärgårds
stad utan båtar och segel? 

Kursupplägget gjordes av initiativtagar-
na Julli Gestranius, Jack Henriksson och 
Raffe Juslin. Den första kursen lanserad-
es i Kombis digra kursutbud våren 2019. 
Deltagarantalet begränsades till tolv per-
soner och inom några timmar efter att an-
mälningssajten öppnats var det fullbokat. 

Vuxenkursen inleddes i april med två kväl-
lar teori där man bland annat gick igen-
om segelbåtens konstruktion, utrustning, 
säkerhet och manövrering. De grund-
läggande sjövägsreglerna genomgicks 
också, men för djupare studier hänvisades 
man till Kombis skepparkurser.

I maj blev det dags för praktiska övning-
ar till sjöss. För ändamålet användes 
606-båtarna, två i GK:s ägo och en
lånades av Ted Wallin. Som fjärde båt
ställde scoutkåren S:t Simons Sjöfarare
upp med sin H-båt med GK:s vicekom-
modor Mathias Mattsson som skeppare. I
varje båt fanns en erfaren instruktör.

Efter tre kvällseglatser med instruktörer 
ombord var det dags för deltagarna att ge 
sig ut på egen hand. Instruktörerna fanns 
naturligtvis med i följebåtar. Efter totalt 
sex övningskvällar var kursen slut och alla 
deltagare hade då fått lära sig grunderna i 
seglingens ädla konst.

Resultatet av kursen var toppbetyg i Kom-
bis utvärdering, ett antal nya GK-medle-
mmar och som grädde på moset ledde 
kursen också till några båtäffärer. Allt som 
allt blev slutresultatet så bra att en ny kurs 
planeras för våren 2020.  

Ralf Juslin

Seglarkurs för vuxna
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“Fråga inte vad GK kan göra för dig utan 
vad du kan göra för GK”! Hamnkapten
ens bevingade och kloka ord resulterade i 
att GPSgruppen drogs igång från början 
av 2019. En växande grupp människor i 
samhället, som har tid och som ofta be
höver sysselsättning, är pensionärerna. I 
grannskapet i Skräbböle finns “Skröbbel
gåbbarna”, inom Piffen finns en aktiv 
pensionärsgrupp som bl a gjort massor 
talkotimmar i PIFCenter. 

Tanken är att fånga upp små saker som 
ligger framför oss i väntan på att “någon” 
skall fixa. Det finns alltså ett uppdrag för 
en resursgrupp som har tid och intresse. 
Hittills har ett tiotal intresserade anslutit 
sig. Som första projekt renoverades GK:s 
klubbutrymme ”Loftet”. Senare på våren 
färdigställdes för juniorverksamheten de 
två optimistjolleskrov som av en händelse 
kunde skaffas billigt vårvintern 2018. 

Under sommaren skötte GPS gräs-
klippningen i Skräbbölehamnen och in-
för 65-årsjubilét deltog GPS i fixandet av 
mastskjulet till festlokal. Årets sista pro-
jekt var att röja Porthamnens parkerings-
plats. Åtskilliga kubikmeter bastuved blev 
till och den forslades senare till bastuviken 
i samband med Porthamnens hösttalko.  

På GPS-gruppens  
arbetslista finns framöver: 

 ཛྷ att fixa staketet mellan nya mastskjulet 
och servicehuset,

 ཛྷ att reparera hamnens flaggstång,
 ཛྷ att fortsätta jobben med att färdigställa 

slipplanens kafferum och verkstad, 
 ཛྷ att gå igenom och dokumentera över-

givna och omärkta föremål i hamnen 
(jollar, båtbockar, trailers m.m.) 
och arrangera auktion då föremålen 
övergått i GK:s ägo.  

GPS
“Glada Pensionärers Sällskap” 

GPS in action – parkeringsplatsen  
i Porthamnen röjdes
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Ralf Juslin
Foto: Ralf Juslin

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

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

Ta kontakt med: Ralf Juslin, 041-4903960 
/ ralf.juslin@icloud.comGPS in action – mastskjulet inreddes till 

festplats inför 65-årsjubiléet.
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Medlemsregister 
& fakturering
Segling och Båtsport i 
Finland (SBF) och GK
Segling och Båtsport i Finland (SBF) 
är en takorganisation för båtföreningar 
där även GK är medlem. SBF har ca. 330 
medlemsföreningar och ca. 45 klassför-
bund som tillsammans har ungefär 60 000 
medlemmar. Föreningarna befrämjar den 
lokala båtsporten aktivt genom att ordna 
barn- och ungdomsverksamhet, tävlingar, 
utbildning och klubbverksamhet. SBF:s 
distriktsansvariga stöder föreningarnas 
samarbete i intressebevakningsfrågor.

GKs medlemsregister är skapat av SBF. 
SBFs register kallas Suuli (Skjulet). Gen-
om att logga in på https://suuli.spv.fi kan 
GK-medlemmar kontrollera och upprät-
thålla sina kontaktuppgifter, se sina båtars 
uppgifter och besiktningsstatus. Om du 
märker fel i dina uppgifter, kan du ändra 
dem enligt anvisningarna här nedan.

Ibruktagande och  
inloggning till Skjulet 
Nyregistrerade medlemmar får ett 
auto matiskt email från Suuli med 
medlemsnummer och lösenord. Efter 
detta kan du logga in i systemet med ditt 
medlemsnummer i förbundet samt ditt 
eget lösenord.

Är du gammal medlem hittar du ditt 
medlemsnummer i förbundet på GK:s 
fakturor. Lösenord har du antingen från 
tidigare, eller så skapar du det vid första 
inloggning. Ifall du glömmer ditt lösenord 
efter att du har skapat det, kan du förn-
ya det genom att klicka på “Glömt löse-
nordet?” (“Unohtuiko salasana”) på in-
loggningssidan. Du loggar in på Suuli på 
adressen suuli.spv.fi Mera information hit-
tar du på: sv.spv.fi/teema/medlemsregister

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT UPPDATERA  
DINA MEDLEMSUPPGIFTER: 
1) Logga in på:

sv.spv.fi/teema/medlemsregister/
2) Inloggningssidan frågar efter

medlemsnummer och lösenord. Ditt
medlemsnummer = kund-ID på din
GK-faktura. Lösenord skapar du när
du loggar in första gången.

3) Kontrollera dina personuppgifter och
dina kontaktuppgifter:
- hemadress
- e-postadress
- mobiltelefonnummer

Uppstår det problem med medlems-
registret skicka då ett e-postmeddelande 
till hamn@gk.fi.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU SJÄLV DINA MEDLEMSUPPGIF TER
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Medlemsregistersystemet sköter också om 
fakturering och uppföljning av inbetalning-
arna till GK. Medlemmarna bör ge akt 
på följande vid betalning av räkningar: 

1) Kom ihåg rätt summa, konto och ref-
erensnummer! Räkningarna MÅSTE
betalas med exakt den angivna sum-
man till det KONTO och med det
REFERENSNUMMER som står på
räkningen. Om så inte görs noteras
inbetalningen inte av den elektroni-
ska avstämningen och resulterar i en
obefogad påminnelsefaktura.

2) Klumpa inte ihop betalningar! Varje
räkning bör betalas skilt med sitt eget
referensnummer. Räkningar som
“klumpats ihop” till en enda betaln-
ing noteras inte av den elektroniska
avstämningen i reskontran.

3) Från och med 2020 kommer GK att
fakturera via e-post.

GK massfakturerar tre gånger per 
år:

 ཛྷ Vår (medlems-och båtregisteravgifter 
samt bryggplatser) 

 ཛྷ Sommar (sjösättningar och båtskjuls-
platser samt segelboxar) 

 ཛྷ Höst (båtupptagning).

Vidare faktureras enskilda avgifter (in-
skrivning, seglarskola, GK-artiklar) efter 
behov. Vid massfakturering får medlem-
marna ett sms-meddelande om att fakturor-
na skickats ut och att alla behöver kontrol-
lera att de verkligen får sina fakturor. 

För pappersfakturor uppbär GK numera 
ett faktureringstillägg på 5 €.

Åtgärder vid obetalda räkningar 
Årligen blir ett stort antal GK-fakturor av 
olika orsaker obetalda. Det här föranleder 
mycket extra och onödigt jobb i ekonomi-
hanteringen och är orättvist mot den sto-
ra majoritet av medlemmarna som sköter 
sig till punkt och pricka. Verksamhet-
granskarna har påpekat detta och av den 
anledningen har styrelsen beslutat införa 
strängare regler för obetalda räkningar. 

Då en medlem har en eller flera obetalda 
räkningar tillämpas följande åtgärder:

MEDLEMSAVGIFT  
Om ingen reaktion uppstår efter två (2) 
påminnelser eller om posten returneras. 
Åtgärd: Räkningen avskrivs och 
medlemskapet avslutas. 

BÅTSERVICEAVGIFT 
Om ingen reaktion uppstår efter två (2) 
påminnelser eller om posten returneras.  
Åtgärd: Indrivning. Om indrivningskost-
naden är avsevärt högre än fakturans 
belopp avskrivs räkningen och medlem-
skapet avslutas. 

Medlem som har obetald räkning kom-
mer att få ett standardiserat meddelande 
som lyder: “Enligt GKs register har du en 
obetald räkning som är indrivningsbar. 
Kontakta omedelbart hamn@gk.fi per 
e-post. GK styrelse.”

Det är alltså ytterst viktigt att följande 
kontaktuppgifter hålls uppdaterade:

 ཛྷ E-postadress (undvik jobbadress)
 ཛྷ Mobiltelefonnummer
 ཛྷ Hemadress

Det är ditt ansvar – inte klubbens – att 
dina kontaktuppgifter är korrekta!

Fakturering
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T 12345
T 12345 FRÅGA OCKSÅ EFTER ANDRA TEJPNINGAR!

Materialet är flexibelt EVA vinyl och har starkt 3M lim på baksidan.

info@anydecal.fi  
040 177 4408  
www.anydecal.fi
Örnvägen 2, Pargas 

REGISTERDEKALER & BÅTNAMN

Vi är återförsäljare av LineDeck båtmattor (www.linedeck.fi)
Montera själv eller begär offert av oss.
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MEDLEMSREGISTER

Nya medlemmar
Alla nedan, som blivit GK-medlemmar under 2019 önskas hjärtligt välkomna. Hoppas 
ni skall trivas i GK-gemenskapen och att ni aktivt deltar i klubbens olika aktiviteter.

NAMN MEDLEMSKATEGORI HEMORT

Benny Blomqvist
Tom Gestranius
Hanna-Kaisa Haaksi-Törnströn
Jyrki Haapasalo
Anna Isotalo-Peltonen
Kim Kjellin
Teija Kjellin
Adrian Laulajainen
Armas Laulajainen
Linn Laulajainen
Taneli Laulajainen
Ronny Lindholm
Anton Mattsson
Axel Mattsson
Henri Merimaa
Aija Mäkinen
Jani Peltonen
Olli Peltoniemi
Anu Seppäläinen
Henrik Wennerström
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MEDLEMSREGISTER

Att rekommendera nya GK-medlemmar
NÄR MAN SÖKER om medlemskap i GK 
krävs det att två “gamla” GKmedlem
mar skriver på ansökningsblanketten 
och därmed rekommenderar den nya 
medlem men. Men är det riktigt så en
kelt? Jag vill påstå att den som sätter sitt 
namn på ansökan och rekommenderar 
en ny medlem har ett betydligt större an
svar. 

Man har under årens lopp tyvärr kunnat 
iaktta hur nya medlemmar lämnas ganska 
vind för våg i GK. Som ny medlem skall 
man mer eller mindre tar reda på allt 
själv och presentera sig själv för tidigare 
medlem mar. Nya medlemmar blir alltför 
sällan också inviterade till evenemang, 
talkotillfällen och kommittéarbete. Det 
skall erkännas att det finns lysande un-
dantag, men samtidigt tror jag att många 
nya känner igen sig i detta.

Här, vill jag påstå, har den som rekom-
menderat en ny medlem ett betydligt 
större ansvar att agera som en slags  “fad-
der” och introducera den nya medlem-
men. Dels i klubbens rutiner och regler, 
dels i själva GK-gemenskapen genom att 
presentera den nya medlemmen för and-
ra GK:are och se till att hen känner sig 
välkommen till flagghissning, klubbkväl-
lar, talkotillfällen, Porthamnsdagen m.m. 
Kommittéer bör också anstränga sig för 
att fånga upp nya medlemmar då de kom-
mer in i klubben och genast aktivera dem 
i verksamheten.

“Fadderskapet” är ett bra sätt att få nya 
medlemmar att känna sig hemma och 
välkomna och bädda för ökade och ack så 
viktiga frivilliga insatser för vår fina klubb. 

Ralf Juslin    

Huonekaluverhoilut
Venepatjat ja -penkit
Kuomujen korjaus

Möbelbeklädnad
Båtmadrasser och bänkar

Reparation av kapell

Valkoapila 2, Parainen.  Puh. 040-8339470.  Vitklövern 2, Pargas
e-mail:heidi@verhoomonasta.fi;     www.verhoomonasta.fi

Reparerar också segel
Korjaa myös purjeita
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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.



 81



82  



 83

Välkommen ombord på M/S Panta Rhei och upplev skärgården 
med nära och kära. Välj rutt och begär offert av rederi Sjöbris AB.  
Vi utför också traditionell sjöbegravning med urna mera om det 
på vår hemsida www.merenhenki.fi 
Ta kontakt: 0400 215752 eller meila: julligestranius@gmail.com 



Från
kommittéerna
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Från
kommittéerna

PORTHAMNSKOMMITTÉN ansvarar för 
under håll och utveckling av vår gemen
samma utehamn på Jermo. Det stora 
projek tet inkommande säsong är byg
gandet av den länge efterlängtade junior
hamnen. Projektet är redan i full gång.

Förberedelserna startade under slutet av 
seglingssäsongen 2019. Den inre viken 
i ”östra hamnen” muddrades, bojar om-
placerades och virke fraktades ut för att vi 
under vinterhalvåret 2020 skulle komma 
igång med själva byggarbetet. Den milda 
vintern har gynnat projektet och vi har re-
dan hundratals arbetstimmar på nacken. 

Porthamnen

Vi hoppas få det mesta gjort inför säsong-
starten, men färdigt skall det bli senast 
till jollelägret 2020. Vi hoppas att vi med 
vår satsning kan erbjuda våra unga ivri-
ga jolleseglare en trygg och lättillgänglig 
hamn. 

De otaliga stormarna och det höga vatten-
ståndet har varit en utmaning. Som värst 
har både nya och gamla bryggor varit 
under vatten och det har också påverkat 
vårt arbete. Stormarna resulterade även i 
skador både i veteranhamnen och i bastu-
viken. Det positiva är att vi fått mycket 
fyllnadsmaterial på våra slitna stigar. 
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Talko och  
säsongsöppning
I år blir det tyvärr ingen gemensam 
vårtalko på grund av COVID-19 viru-
set,  men Porthamnen öppnar ändå för 
säsongen senast lördagen den 9 maj. OBS! 
Bastun och paviljongen håller vi stängda 
fram till 31.5.

Kommittémedlemmarna börjar sina 
dejour turer i Porthamnen vecka 20 och 
dejouren fortsätter fram till vecka 42. 
Trots att vi har en grupp aktiva kommitté-
medlemmar, som regelbundet besöker 
Porthamnen och ser till att allting fung-
erar och är prydligt, vill vi påminna alla 
besökare om vissa allmänna regler och 
rekommendationer: 
1) Kom ihåg att det inte finns organ-

iserad sophantering i Porthamnen.
Alla tar alltså med sig sitt avfall hem.
Ta även med dig dina tomburkar och
flaskor.

2) För allas trivsel städar man efter sig i
de utrymmen man har använt.

3) Utnyttja diskmöjligheten uppe i
paviljongen, men kom ihåg att inte
slösa med vattnet. Kom även ihåg att
brunnsvattnet inte är drickbart!

4) Kylskåpet i paviljongen är ämnat för
tillfällig användning. Lämna inte
livsmedel efter dig i kylskåpet då du
åker iväg.

5) Ifall du märker brister eller något
som är sönder - skicka mail till
porthamnen@gk.fi eller lämna ett
meddelande på infotavlan vid
för rådet. Infotavlan används även
av kommittén för att informera
besökarna om små sysslor man kan
ta itu med under vistelsen.

PORTHAMNEN
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Kari Kerke
Porthamnsintendent

Bastubad och sovboxar
Gemensamma bastuturer för damer 
och herrar kommer att vara förhands-
bokade i bastuboken på fredags- och 
lördagskvällar från och med juni till 
mitten av september. Detta för att så 
många båtlag som möjligt erbjuds mö-
jlighet att njuta av vår fina bastu. 

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

Ifall det finns behov av övernattning 
för besättning i paviljongen, bör man 
i god tid skicka sin bokningsansökan 
per email till porthamnen@gk.fi. Detta 
för att undvika dubbelbokningar.

Säsongsavslut
I år blir det aktuellt att slå av el och 
stänga av vattnet den 17.10. Ifall 
hösten är tidig, är det självklart att vi 
måste stänga tidigare för att undvika 
materiella skador.

Detta händer i  
Porthamnen i sommar
PORTHAMNSDAGEN 6.6.20 är i första 
hand riktad till våra nya medlemmar. 
Trots att dagen inhiberades ifjol vill vi 
fortsätta med traditionen och erbjuda 
möjligheten att bekanta sig med vårt “par-
adis” även i år. Här efterlyses aktivitet av 
de nya medlemmarnas “faddrar”. Närmare 
information om eventuella COVID-19 
restriktioner och praktiska arrangemang 
kommer att ges senare.

MIDSOMMARAFTON firas i Porthamnen 
som tidigare i trevlig samvaro. 

JUNIORLÄGER arrangeras av Junior-
kommittén den 13-16.8. Medlem marna 
bedes ta i beaktande juniorernas och 
arrangörernas behov av hamnen, pavil-
jongen 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 i Porthamnen. Vi hop-
pas vår fina paviljong kan stå till tjänst 
även i år för trevlig samvaro.

KAPPSEGLING. Tävlingskommittén kom-
mer att utnyttja Porthamnen både för 
tävlingen Kihti Two Star 23.5 och October 
Race veckoslutet 3-4.10.

PORTHAMNEN
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JUNIORVERKSAMHETEN i Gullkrona Kryssarklubb r.f. är 
en värdefull och prioriterad del av klubbens verksamhet 
som strävar till att få barn och ungdomar intresserade av 
segling och klubbens verksamhet överlag.

Juniorkommittén

Vad gjorde vi 2019 och  
vad kommer att hända 2020.
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2019
I jolleskolan deltog i år 30 barn vilket igen 
är en ökning jämfört med föregående år. 
Verksamheten var uppskattad av såväl 
barn som föräldrar och barnen utveck-
lades enormt som seglare under säsongen. 
Några jollar byttes på våren ut mot nyare 
och även reparationer utfördes, vilket 
result erade i trygga och fungerande båtar 
hela året. Vädret var i genomsnitt blåsig-
are och regnigare än de senaste åren men 
barnen och utrustningen klarade det fint. 
I mitten av maj utfördes det i jolleskolan 
en vältningsövning. Nybörjarna gjorde 
sina övningar i en varm bassäng i Folk-
hälsan huset medan de mer erfarna seglar-
na övade vältningar i havet. Torrdräkts-
tillverkaren Ursuit hade ställt några 
torrdräkter till jolleskolans förfogande 
och de visade sig vara utmärkta för segling 
i kalla vatten. Dessa vältnings övningar 
var nog så nödvändiga då ett flertal jol-
lar  senare under säsongen välte under 
 övningarna  men alla skötte händelserna 
med lugn och rutin som sig bör. Ledarna 
var många gånger otroligt imponerade 
över hur duktigt barnen utvecklades och 
efter höstens sista segling i styv vind var 
nog alla mäkta stolta över samtliga delt-
agare. 

Seglingslägret genomfördes traditionellt 
ett veckoslut före skolstarten. Över 20 
barn och många föräldrar deltog och 
roligt hade vi alla igen en gång. Två seg-
lingsövningar dagligen, sjöslag, pad-
deltävlingar, simmande, bastubadande 
och mycket annat roligt var på program-
met och stämningen var på topp hela 
lägret. Peter och Marlena Laurén hjälpte 
oss igen en gång med den otroligt vik-
tiga tjänsten att transportera jollarna och 
en stor mängd barn från Skräbböle till 
Porthamnen. I Porthamnen sover barnen 
i paviljongen i sovsäckar på liggunder-
lag/luftmadrasser och den stora golvytan 
förvandlas till sovrum. En övning går ut 
på att hålla sitt rum i så god ordning som 
möjligt och barnen var mycket duktiga på 
att hålla reda på sina saker. Utflykt med 
motorbåtar till Pargas Port för en glass hör 
också till traditionerna som barnen varje 
år påminner arrangörerna om. Föräldrar-
na tillredde morgonmål, lunch, middag 
och kvällsmål dagligen och maten var igen 
helt otroligt god under hela lägret. Utan 
föräldrarnas aktiva deltagande skulle det 
vara omöjligt att arrangera ett så fint läger 
och därför ordnade juniorkommittén en 
kväll en liten kvällsbit i form av anti-pasto 
på bryggan som tack åt föräldrar som var 
med. 

Verksamhetens innehåll utvecklas be-
härskat årligen inom de ramar som 
styrelsen och medlemmarna ger junior-
kommittén. Barnen lär sig bemästra hav 
och vind vilket utvecklar barnens fysik, 
förbättrar mod men också ödmjukhet och 
framför allt ges många upplevelser av att 
lyckas självständigt med något svårt och 

utmanande. Jolleskolan och seglingslägret 
är det huvudsakliga innehållet men även 
annat ingår såsom lekar, sjömanskap, 
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 ledare för barnen.
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2020
Jolleskolan är riktad till tjejer och killar i 
åldern 8-15 år men man är välkommen 
att delta i verksamheten långt efter man 
fyllt 15 också. Jollarna vi använder är i 
klasserna optimist, Zoom8, e-jolle samt 
606-båtarna och de är i gott skick samt
trygga. De här båtarna erbjuder utmärk-
ta möjligheter att utveckla sina kunskaper
under många år. Det går även bra att häm-
ta sin egen jolle till GK:s hamn för förvar
och användning under jolleskolan.

I år påverkas vår verksamhet av Covid-19 
och starten på jolleskolan skjuts enligt 
styrelsebeslut upp till måndagen 1.6. 
klockan 17:30 i GK:s hemmahamn i 
Skräbböle. Om regeringens eventuella 
beslut påverkar vår verksamhet ytterligare 
kommer vi att informera om det på GK:s 
hemsidor, Facebook och via Whatsapp 

gruppen vi har från förra året. I jolle skolan 
lär sig barnen segla och blir bekanta med 
havet som element. Gott sjömanskap och 
kamratanda befrämjas också och all verk-
samhet präglas av lek och skratt. 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. Alla deltagare bör ha egen flyt-
väst (utan krage), lämpliga seglingskläder, 
solglasögon och vattenflaska. Jolleskolan 
fortsätter på måndagar ända till midsom-
marveckan 15.6 varefter det blir sommar-
paus. Höstterminen fortsätter måndagen 
efter skolstarten 24.8 och avslutnings-
festen håller vi 28.9.2020.

Under den sista veckan av sommarlovet 
arrangeras seglingslägret som en rolig 
avslutning på sommaren. I år är datumen 



 91

Kim Westman
Juniorchef

13.-16.8 och vi startar från GK:s hamn i 
Skräbböle på torsdag eftermiddag. Lägret 
håller vi i Porthamnen där faciliteterna är 
utmärkta för ett seglingsläger. Porthamns-
kommittén har för den här säsongen ut-
vecklat hamnen extra fint med tanke på 
juniorverksamheten. På programmet 
står förstås mycket segling men också 
lekar, bastubadande och trevlig samvaro. 
Föräldrar välkomnas med på lägret men 
det är inget måste. Deltagarnas famil-
jebåtar kan förtöja i östra hamnen men 
övriga medlemmar ombedes förtöja vid 
veteranbryggan under det här veckoslu-
tet. Lägret avslutas på söndagen och vi 
brukar an lända till Skräbböle hamnen ca. 
15-16-tiden. Vi behöver hjälp av föräldrar 
för att lasta jollarna inför lägret och efter 
lägret att lossa och föra jollarna in i skjulet.

Första lördagen efter skolstart 22.8 arrang-
eras City-regattan på Kyrkfjärden av GK 
och Pargas företagare. I tävlingen kan 
GK:s juniorer delta med jollar eller som 
medlem i besättningar på större båtar. 
Tävlingen arrangeras nu för fjärde gån-
gen och har varit mycket rolig med många 
åskådare på stranden. Tävlingen är inte 
för allvarlig och priserna är mycket fina så 
det här är ett utmärkt tillfälle att mäta sina 
kunskaper mot andra seglare och ha roligt 
på sjön.

JUNIORKOMMTTÉN
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FJOLÅRET var ett ganska traditionellt år 
vad beträffar tävlingsverksamhet. Famil
jetävlingen Högland Race på midsom
madagen drabbades av hårda vindar 
vilket minskade intresset för deltagande 
överlag och ledde till att tävlingen fick 
avbrytas. 

Tävlingskommittén

Satsningen på Cityregattan i samarbete 
med den lokala företagarföreningen bar 
däremot frukt, och antalet delta gande 
båtar var större än tidigare år. Även 
publik mässigt lockade det fina vädret fler 
åskådare än tidigare år. Vinden var tid-
vis frisk och ledde till några spektakulära 
kantringar i jolleklasserna. Cityregattan 
utgjorde samtidigt GK:s interna klubb-
mästerskap. Cityregattans grundidé är att 
visa upp segelsporten i skärgårdsstaden 
Pargas.

October Race har redan under många år 
varit säsongsavslutande tävling i distriktet, 
så även i år. Startplatsen var Airisto och 
första dagens målgång var i Porthamnen. 
Där bjöds det på bastu och kvällsmat. Den 
andra tävlingsdagen startade man i Port-
hamnen och gick i mål i Airisto. Totalt tolv 
båtar deltog, tyvärr var endast en av dessa 
från GK.

Samtliga tävlingsresultat redovisas i GK:s 
verksamhetsberättelse för 2020.  

Oktober Race 2019
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GK:S EGNA 606-BÅTAR står till medlemmar-
nas förfogande i alla tävlingar. Hör dig för 
med tävlingskommittén hur du kan boka 
en båt. Tävlingskommittén kan också 
tipsa dig om möjligheterna att vara gast 
ombord på någon annan GK-båt i en 
tävling om du inte vill tävla med din egen. 

Tävlingskommittén vill få med nya 
kappseglare i verksamheten för att GK 
skall synas lite mera på tävlingsbanorna. 
Har du intresse av kappsegling så ta kon-
takt med någon i tävlingskommittén. 

Du behöver inte ha egen båt utan kan bra 
börja som gast ombord på någon annan 
båt. Familjetävlingen Högland Race på 
midsommardagen är en riktigt bra tävling 
att börja med. Det är en kort, lättsam och 
lekfull tävling där det blodiga allvaret lyser 
med sin frånvaro. 

Kappsegling är absolut inte bara för pro-
fessionella. Att kappsegla är roligt, spän-
nande och framför allt lärorikt.  Om man 
uteslutande familjeseglar lär man aldrig 
känna sin båt ordentligt. Det kan i värs-
ta fall leda till att mani ett kritiskt läge 
gör ödesdigra beslut. Genom att delta i i 
kappseglingar lär man sig hantera båten 
också i sämre förhållanden. Man övar sig 
att klarar av tuffare väder och behöver inte 
bli panikslagen då motorn strejkar eller 
vinden tar slut. Visserligen kan det vara 
bättre för tävlingsframgången om skep-
paren kallar in erfarna gastar, men om det 
bara är möjligt, tävla gärna med familjen 
som besättning. 

Det nya FinRating handikappsystemet 
skall avlägsna ett problem som funnits i 
LYS handikappet. Båtdesigners vill förstås 
ha framgång för sina båtar och därför 
skaffar anlitar de ofta “proffs” när de del-
tar i tävlingar. Eftersom LYS baserar sig 
på tävlingsresultat kommer LYS talet att 
bli bättre ju snabbare båten seglas. Det 
här  leder i sin tur till att en vanlig familje-

besättning inte anses ha den rutin som 
behövs för att segla upp till båtens hand-
ikapp. Det här problem försöker man nu 
åtgärda med det nya handikappsystemet. 
Dessutom beaktas båtens prestanda un-
der olika vindförhållande, i svag, måttlig 
och hård vind och på kryss, slör och läns. 
Seglingen blir rättvisare, ingen är slagen 
redan på startlinjen. 

Ställ alltså upp under dessa nya förhållan-
den! Det kommer alltid att finnas  pro-
fessionella sponsorerade seglare, men 
nu får amatörbesättningarna en mycket 
bättre chans. Vi måste därför få med mån-
ga ”vanliga” seglare på banorna för att få 
erfar enhet och fina upplevelser. 

Jag uppmanar alla GK:are att  ställa 
upp åtminstone i Cityregattan där Fin-
Rating mommer att tillämpas om ihåg 
att Hlögland Race kan vara en bra 
träningstävling inför detta. 

Är du intresserad av 
kappsegling – kom med!

Jacob Fellman
Tävlingschef



94  

Tävlingskalendern 2020

23.5.2020

25.7.2020

22.8.2020

20.6.2020

14-16.8.2020

3-4.10.2020

Kihti Two Star
Inhiberad.

Korpo Runt
i samarbete med Korpo Sjöfarare

Cityregattan

Högland Race

Airistoregattan
i samarbete med Airisto Segelsällskap

October Race

Nytt för i år är att man i Kihti Two Star 
och October Race kommer att tillämpa 
det nya FinRating-handikappsystemet, 
som i förlängningen skall ersätta FinLYS. 
I FinRating beaktar man både rådande 
vindriktning och vindhastighet bättre än 
i FinLYS. Information om FinRating finns 
på www.avomeripurjehtijat.com.

Nya tabeller som ersätter LYS tabellerna 
publiceras där den 1:a april.

INFÖR SOMMAREN satsar tävlingskommit-
tén ganska stort. Dels finns gamla traditio-
nella tävlingar kvar på agendan, dels blir 
det några nya inslag i tävlingskalendern. 

Enligt planerna ser GK-tävlings-
kalendern 2020 ut på följande sätt:
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I Skräbbölehamnen reparerades bryggor 
och stolpar och bojar justerades efter vin-
terns härjningar.

Båtbesiktningen inleddes 13.5.2019 och 
samtidigt utfördes eldsläckargranskning i 
Skräbbölehamnen.

24.5. utfördes brandsyn på GK och service 
på mastkranen i hamnen. Mastkranen 
klassas som “hjälpanordning för lyft” 
och kan därför årligen besiktas av GKs 
egen säkerhetschef som rapporterar till 
styrelsen.

Sedvanlig städtalko utfördes 12.6. och 
ca 40-50 medlemmar deltog i såväl 
Skräbböle hamnen som på Slipen. Själva 
städjobbet tog 1-1,5 timme, följt av ett 
upp skattat korvgrillningskalas på Slipen.

Båtskjulen 2 och 3 i Skräbbölehamnen re-
parerades med hjälp av utomstående en-
trepenör och dörrarna fick nya gångjärn. 
Åtgärderna medförde en betydande bud-
getöverskridning med ett ökat höjnings-
tryck på skjulavgifterna som följd.

Det planerade arbetet för slipplanens ut-
vidgning påbörjades under våren med 
trädfällning och slyröjning och full följdes 
under hösten 2019. Området vid infarts-
porten rensades upp, planen täcktes med 
grus och stängslet och porten flyttades till 
GK:s tomtgräns. En ny matarkabel med 
elförsörjningen till Slipens port och flera 
eluttag installerades. Samtidigt repare-
rades Slipens stängsel som varit trasigt på 
flera ställen.

GKs långvariga truckförare Bengt “Benk-
ku” Ekholm insjuknade i en svår sjukdom 
under våren. Nu gällde det att bibehålla 
systemet av flexibla bokningar och båt-
lyft som var uppbyggt kring Benkkus 
vänliga insatser. Inför hösten 2019 star-
tades ett nytt webbaserat bokningssystem 
för båtlyften och samtidigt tränades flera 
truckförare. Systemet visade sig fungera 
riktigt bra och var mycket uppskattat av 
medlem marna.

Under året besiktades 217 båtar varav 131 
segelbåtar och 86 motorbåtar.

Året som gick

Hamn- och  
fastighetskommittén
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Eric Chanfreau
Hamnkapten

Skräbbölehamnens vårarbeten börjar 
med att reparera bryggor och stolpar och 
justera bojar efter vintern. Arbetet med att 
byta ut stolpar mot de GK-konstruerade 
svarta bojarna fortsätter.

I början av juni hålls den sedvanliga städ-
talkon i hamnen och på traditionellt sätt 
ordnas även nu ett korvgrillningskalas på 
Slipen.

Båtbesiktningen inleds 11.5 och pågår se-
dan varje måndagskväll till och med 22.6. 
Den första besiktningskvällen, 11.5, är det 
också eldsläckargranskning i Skräbböle-
hamnen. 

Medlemmarna uppmärksammas på att en 
skriftlig ansökan om ny vinterförvaring-
splats skall lämnas in till hamnkaptenen 
senast 30.9.2020 och att sista dagen för 
höstens båtlyft är 31.10.2020. 

Under verksamhetsåret planerar Hamn- 
och fastighetskommittén att anskaffa 
ett fyrhjulsdrivet fordon med kapacitet 
att flytta båtbockar och trailers samt ut-
föra olika fastighetsuppgifter bl.a. lät-
tare snöröjning. Vidare planeras bättre 
LED-baserad belysning till både Skräb-
bölehamnen och Slipen. 

Planer för 2020
Styrelsen förbereder också planer på ett 
kommande båtskjul för GK-juniorernas 
jollar.

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN!!
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INFOKOMMITTÉN ansvarar för att all 
kommunikation flödar smidigt inom 
föreningen. Detta innebär att informa
tionen bör vara relevant och engag
erande, skickas ut med jämna mellan
rum och att den når alla, oberoende av 
kunskap och plattform. 

För att nå dessa mål funderar vi konstant 
på nya sätt att förbättra och förnya vårt sätt 
att informera. Ansvaret för informations-
flödet ligger dock inte enbart på infokom-
mittén. Det är viktigt att ni som mottagare 
också meddelar oss om förändringar i era 
kontaktuppgifter och möjliga problem 
med informationskällorna så att vi har 
chansen att reagera. Det är heller aldrig fel 
att skicka frågor åt oss i oklara situationer 
till info@gk.fi. Du kan också skicka utveck-
lingsförslag till samma mailadress. 

Den primära informationskällan som 
konstant uppdateras är nätsidan. Det som 
händer i föreningen publiceras på nät-
sidan och varje månad utkommer info-
bladet där de gångna och kommande hän-
delserna är samlade. Som stöd till nätsidan 
och infobladet kan allmän medlemsinfo 
skickas ut vid behov per e-post och de 
mest brådskande ärendena skickas alltid 
per textmeddelande. Nätsidans aktu ella 
händelser uppdateras i den  elektroniska 
 kalendern samt publiceras på anslags- 
tavlorna i hamnen. Facebook används för 
mer informell information samt för att 
påminna om kommande evenemang.

Utöver dessa kanaler har vi förstås års-
boken och GK-kalendern som utkom-
mer årligen. Årsboken fungerar som ett 
helomfattande uppslagsverk och har till-
bakablickar från det gångna året, intres-
santa artiklar och planer inför framtiden 
samt viktig medlemsinfo. GK- kalendern 
är bra att hänga upp på väggen eftersom 
den visar de viktigaste händelserna för det 
kommande verksamhetsåret och är full av 
otroliga bilder tagna av våra medlemmar.

Infokommitténs verksamhet är inte bun-
den till konkreta händelser och evene-
mang på samma sätt som verksamheten 
för många av de övriga kommittéerna. I 
stället rullar arbetet på som vanligt och 
informat ionen flödar. 

Infokommittén

En bekant pärm? 

ÅRSBOK
2020
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Mathias Kerke
Infochef

Det gångna året gick i sin helhet som 
planerat med fototävling och regel bundet 
återkommande infoblad. Årsboken och 
GK-kalendern publicerades som vanligt 
och i tid. Infokommittén uppfyllde även 
sitt löfte om att göra någonting för att förn-
ya och förbättra sin verksamhet. Kommit-
tén planerade om informations strukturen 
tillsammans med vice kommodor 
 Mathias Mattson. Resultatet av denna 
omstrukturering blev intro duceringen av 
Mailchimp som verktyg för nyhetsbrev 
samt en ny elektronisk kalender på hem-
sidan. På hösten bestämdes att Mathias 
Kerke fortsätter som infokommitténs ord-
förande för verksamhetsåret 2020 som 
efter trädare för Filip Lundsten.

Arbetet i föreningen har sedan årsskiftet 
hållit på aktivt. För infokommittén har 
detta betytt skapandet av en ny design 
för kalendern och inledande av sam-
arbete med ett nytt tryckeri. Arbetet 
med års boken kom också i gång med full 
fart vilket lyfte fram behovet för en viss 
standard isering. Ett mediakort skapades 
för att förenkla kontakten mellan före-
ningen och årsboksannonsörerna. En 
grafisk anvisning blev också aktuell och 
byggs upp under våren som verktyg för 
att hålla föreningens visuella utseende 
enhet ligt. Med hjälp av fastslagna regler 
om t.ex. färger, GK-logon och flaggornas 
användning kan vi försäkra oss om att 
före ningens anor hålls oförändrade även 
för kommande generationer.

Under resten av verksamhetsåret kommer 
informationsflödet att vara regelbundet. 

Planen är att även utveckla och standard-
isera de nuvarande kanalerna. Den största 
planerade förnyelsen är en ny hemsida. 
Tanken bakom den nya hemsidan är att 
möjliggöra högre medlemsengagemang, 
förenkla den nuvarande strukturen samt 
att enklare kunna kontrollera GDPR- 
relaterade ärenden i framtiden. Arbetet 
med nätsidan påbörjas före sommaren 
och målet är att kunna publicera sidorna 
senast inför nästa verksamhetsår. 

Efter sommarlovet kommer Infokommit-
tén tillsammans med vicekommodoren 
att ordna en bryggfest i Porthamnen med 
god mat och gott sällskap. Vi kommer att 
informera mer om datum och arrange-
mang vid ett senare tillfälle. I slutet av 
oktober ordnas den årliga fototävlingen 
för att få in bilder till kalendern och års-
boken. De finaste bilderna belönas igen 
och vi hoppas att få se så många deltagare 
och bilder som möjligt. Bilderna får gär-
na vara tagna under olika årstider för att 
passa in i kalendern och helst vara seg-
lings- eller skärgårdsrelaterade. Till skill-
nad från tidigare år kommer kalendern i 
fortsättningen att skickas åt medlemmar-
na till jul och på så sätt följa kalenderåret.

Det gångna året
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Sommar-
läsning
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Nya lillholmsbron ger 
många förbättringar

PROJEKTET med att förnya Lillholmens 
gamla pontonbro från 1982 har pågått 
i många år, men nu har finansieringen 
ordnats vilket innebär att byggstarten 
blir hösten 2020. Trafikmängderna över 
och under bron är stora, ca 1000 bilar kör 
varje dygn över bron. Båttrafiken, som 
kräver i snitt 3300 öppningar per säsong, 
gör att bron hör till landets livligaste 
klaffbroar.

Farleden under bron kommer att flytta 
ca 60 meter söderut från den nuvarande 
dragningen och kommer att ligga nära den 
dragning den hade fram till 1960-talet då 
pontonbron kom. Farleden kommer alltså 
att ligga mitt i sundet och motorbåtar 
kommer att kunna passera under bron i 
det närmaste under hela dess bredd.

Den nya bron byggs något öster om den 
nuvarande pontonbron, vilket innebär 
att vägdragningen kommer att vara några 
meter närmare GK:s södra infart. Om det 
här är en liten nackdel, så kommer för-
delarna att vara desto större. Våra grannar 
sjöräddarna lider mest av den nya bron 
för deras nuvarande bas och stuga hamnar 
under den nya vägen.

Den nya bron blir totalt 253 meter lång 
och får en segelfri höjd på 6 meter. I 
den tekniska beskrivningen sägs att den 
öpp ningsbara bron som finns i mitten 
är en klaffbro utan motvikt, som fung-
erar med hydraulcylindrar. Spännvidden 
när  klaffen är stängd blir 18,0 meter och 
öpp ningen då broklaffen är uppfälld blir 
drygt 10 meter.

Högre bro – bredare broöppning
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Konstruktionen av den nya klaffbron vilar 
på gammal och beprövad teknik. Kon-
struktionen bedöms vara mycket hållbar 
och pålitlig och i kombination med ett 
kraftigt reducerat öppningsbehov bör den 
nya bron bli mycket långlivad.

Man beräknar att den nya höjden avsevärt 
kommer att reducera antalet broöppning-
ar. Enligt beräkningar kommer 95 % av de 
båtar, i huvudsak motorbåtar, som trafi-
kerar farleden att kunna gå under bron 

KOSTNADER O CH BYGGTID

I statsbudgeten för 2020 har reserverats 
8,3 miljoner för brobygget, som i nuläget 
har en kostnadskalkyl på drygt 7 miljoner. 
Det betyder att projektets finansiering är 
tryggad även om det uppstår smärre över-
raskningar. Byggstarten är planerad till 
hösten 2020 och byggtiden är beräknad 
till cirka två år.

utan öppning. En mycket stor fördel med 
en nya bron är att själva broöppningen 
blir betydligt bredare. Merparten av de 
nuvarande vägbankarna grävs bort och 
det kommer att innebära en kraftigt för-
bättrad vattengenomströmning till Kyrk-
fjärden med förbättrad vattenkvalitet som 
följd. Även i den vägbank som blir kvar 
mellan Lillholmen och Gunnarsnäs kom-
mer genomströmningsrör att grävas ner 
– allt för att förbättra Kyrkfjärdens vatten-
kvalitet.

VAD HÄNDER MED  
SJÖRÄDDARNAS HAMN?

Det enda som står klart i skrivande stund 
är att sjöräddarnas stuga Antintupa och 
deras hamn måste flyttas eftersom väg-
dragningen för den nya bron görs rakt 
över den plats stugan nu står på.

Enligt Jarmo Saarinen, som är ordförande 
för Pargas sjöräddare, finns det ett

antal alternativ som nu undersöks och 
utvärderas, bl.a. möjligheten att bryta ut 
en tomt på GK:s pir och flytta både stuga 
och brygga från sin nuvarande plats några 
tiotal meter österut. Lika möjligt är det att 
sjöräddarna hittar en helt annan plats för 
sin bas.

Ralf Juslin

NYA LILLHOLMSBRON



Färjornas och förbindelsebåtarnas 
uppdaterade tidtabeller  

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

finferries.fi
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WEST WIND II
Kungskryssaren som i 50 år 
har seglat under GK-flagg.

DET KÄNNS ALLTID det befogat att upp
märksamma någon av de klassiska 
båtarna vi har i GK. Ofta tänker man på 
träbåtar när man talar om klassiska båtar, 
men glasfiberbåten har i nuläget fun
nits så länge att vissa  båttyper har blivit 
klassiker. Den kanske mest typiska mod
ellen är Swan 36 där det första till verkade 
exemplaret någonsin,  s/y Tarantella, har 
genomgått en totalrenovering och nu 
seglar för fullt igen.

En båt som definitivt hör till våra klassiker 
är Kungskryssaren 29, även kallad Kings 
Cruiser 29. Båten byggdes under åren 
1968 – 1974 på anrika Åbo Båtvarf, och 
har, som alla båtar som byggdes på var-
vet, ett unikt Lloyd’s Certifikat. Kungs-
kryssarens konstruktör är Tord Sundén, 
en av de stora legenderna inom svensk 
båtbyggnation. Från hans ritbord kommer 
bland annat Folkbåten, IF-båten och en 
stor del av Sunwind- serien. Kungskryssa-
rens förlaga byggdes i trä på anrika Store-
bro-varvet med fotangivelsen 28. Sundén 
intresserade sig tidigt för det nya materi-
alet glasfiber, och på samma sätt som IF-
båten utvecklades som en glasfibervariant 
av Folkbåten så utvecklades också Kungs-
kryssaren för glasfibertillverkning, nu 
med fotangivelsen 29. Kungskryssaren 29 

mäter 8,68 m i längd och 2,50 m i bredd. 
Djupgåendet är 1,50 m, deplacemen-
tet 3.000 kg och segelytan 30 m2  Totalt 
tillverkades 246 exemplar av vilka de fles-
ta gick på export ut i Europa och till USA.
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Kungskryssaren som i 50 år  
har seglat under GK-flagg. GK:aren Ilkka Aho är numera skeppare 

på s/y West Wind II och han visar stolt upp 
dokumentet där båten har slutgranskats 
på Åbo Båtvarf av Lloyd’s inspektör R. 
Kyrki den 23 september 1970. Båten köp-
tes av Ilkkas far Pekka Aho och den le-
vererades av dåvarande Hollstens Bilhus 
i Hessund den 13 maj 1971. Segelnumret 
var KR 243, och båten har fortfarande 
samma segelnummer kvar bortsett från 
att KR bytts till L (FIN blir det först då se-
glen byts nästa gång). Det var en kall vår 
och Ilkka kommer ihåg hur West Wind II 
kördes genom is vid leveransen. Båten er-
satte familjens West Wind I, som var en 
Weekend-kryssare i trä, även den byggd 
på Åbo Båtvarf. Före det seglade familjen 
Aho i en Haj som  var byggd i Dalsbruk. 
Med den seglade familjen, på fem person-
er till Sverige, sommaren  1958.

West Wind II registrerades genast i GK 
och det första besiktningscertifikatet 
(GK:s certifikat nr 18) är daterat 1.7.1971 
och undertecknat kommodor Kaj Grunér 
och besiktningsman Edgar Leandersson.  I 
certifikatet, som finns kvar i original, kon-
stateras att båten är avsedd “för seglatser 
på öppet hav i närheten av kusterna.”

Intressant nog var West Wind II en av de 
största segelbåtarna i GK när hon kom. 
Under de femtio åren sedan hon kom har 
utvecklingen medfört att hon idag räknas 
till de mellanstora båtarna i GK. 

Under årens lopp har West Wind II 
naturligtvis underhållits och vid behov 
också renoverats. Exempelvis original-
motorn, som var en encylindrig Volvo 
Penta på 7 hästkrafter, gav upp efter 17 
år, och ersattes av en tvåcylindrig motor 
som nu har tjänat i 33 år. Invändigt har ta-
petseringen förnyats, seglen har förnyats 
och för ett år sedan blästrades botten och 
fick ny primer. Men fortsättningsvis är 
mycket i båten original vilket vittnar om 
den kvalitetsmedvetenhet Åbo Båtvarf 
hade.

West Wind II

Ilkka Aho
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Ilkka berättar att han och hustrun Aune 
tog över West Wind II efter fadern. Dot-
tern Mirkka var bara 3 veckor gammal 
när hon var med på sin första seglats. 
Sommarseglatserna har främst hållits i 
åboländska och åländska vatten och West 
Wind II har deltagit i många GK-eskadrar

Ett tiotal gånger har West Wind II seglat 
till Gotland,  vanligtvis med Nynäshamn 
eller Västervik som mellanhamn. Norrut 
har West Wind II besökt Örnsköldsvik. 

En av favorithamnarna är Stegskär utan-
för Mariehamn. Sommaren 1992 låg man 
i natthamn på ön och på morgonen när 
Ilkka lättade ankar följde ett svart rep med 
vidhängande 10 kg:s plättankare med det 
egna ankaret. Både det svarta repet och 
plättankaret är ännu idag det mest använ-
da ankaret ombord på West Wind II.

Ilkka berättar vidare om Barbara, en dam 
från New York som han råkade sitta bred-
vid på ett flyg från Island. Hon var på väg 
till Finland för att träffa sin väninna Leena 
från Nådendal. Det hela slutade med att 
de två damerna, Barbara och Leena, tog 
bilen ut till Porthamnen och bjöds på en 
seglats med West Wind II till Gullkrona 
där Barbara första gångeni livet fick sma-
ka på rökt fisk.

Förutom små bottenkänningar har West 
Wind II bara en gång gått ordentligt på 
 grund. I frisk vind och med platt läns 
small det vid Sälgrund. Motorn vägrade 
starta så det fanns ingen möjlighet att bac-
ka bort från grundet.  Men med det ovan 
nämnda plättankaret lyckades Ilkka steg 
för steg hala loss båten. 

Längre och kortare färder  

West Wind II i hårt väder på Ålands hav

WEST WIND II
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West Wind II seglar vidare i GK 
Ilkka konstaterar att han nog börjar bli lite till åren, 
och hustrun Aune har på grund av sjukdom svårt att 
vara ombord på båten. Men den kommer att gå vidare 
i familjen  då dottern Mirkka Lehtonen med familj 
så småningom tar över. Hela familjen Lehtonen är 
GK-medlemmar så West Wind II kommer med stör-
sta sannolikhet att segla vidare under GK-flagg.

Ralf Juslin
Foto: Ilkka Aho och Ralf Juslin

Trots att seglatserna i huvudsak har för-
siggått i ”närvattnen” har det blivit ans-
enliga vistelser ombord. År 2003 kunde 
Ahos räkna till 70 dygn i sträck ombord. 
Loggboken har fyllts i kontinuerligt och i 
snitt har det blivit ca 1500 sjömil per som-
mar. En av de mest anlitade hamnarna är 
Jurmo, där West Wind II  har mer eller 
mindre en egen bryggplats. Och så Port-
hamnen förstås som också hör till favorit-
erna. Ilkka, som också är aktiv frimurare, 
kommer ihåg sommaren 2008 då han stod 
värd för den årliga Sjömurarträffen i Port-
hamnen. Sällan har östra hamnen varit så 
välfylld; 35 båtar låg vid bryggorna och 
hela 100 personer deltog i träffen.

West Wind II har alltid övervintrat i GK:s skjul

WEST WIND II
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RORC CARIBBEAN600
en “bucket list”-tävling för alla havskappseglare.

NÄR SNÖDRIVORNA LIGGER som högst 
och istäcket är tjockt, vad gör en seglare 
i Pargas då? Jo, packar sin väska och styr 
kosan mot Antigua i Karibien, där det 
årligen arrangeras en tävling med namnet 
RORC Caribbean600. 2019 års upplaga 
var 11:te i ordningen och den här gången 
deltog en GKmedlem i tävlingen. 

RORC Caribbean600 är en tävling utan 
like. Starten och målgången sker utanför 
English harbour i Antigua, varpå båtarna 
ger sig iväg på ett äventyr som för dem 
runt elva Karibiska öar samtidigt som pas-
sadvindarna blåser jämt och hårt. Grov 

sjö ställer hårda krav på både besättning-
arna och båtarna. I år arrangerades tävlin-
gen för 11:te gången och den lockade 76 
båtlag med över 800 seglare från 21 olika 
länder till startlinjen. Flerfaldiga Ameri-
cas Cup- och Volvo Ocean Race vinnare 
var med tillsammans med otaliga världs-
mästare från olika klasser. Likasom andra 
tävlingar, som RORC (Royal Ocean Rac-
ing Club) arrangerar, har den här tävlin-
gen alla förutsättningar att bli en klassiker 
inom havskappsegling. Övriga RORC 
tävlingar är bl.a. Rolex Fastnet Race, 
RORC Transatlantic, Rolex Middle Sea 
Race och många fler.

Xtra Stærk, en XP44. Foto: Tim Wright 
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Besättningen bestod av medlemmar från 
Xtra Stærk Ocean Racing rf vilka är 
Havskappseglarna rf:s representations-
besättning i internationella tävlingar. 
Skepparen Arto Linnervuo har grundat 
föreningen för att utveckla havskapp-
seglingen i Finland och föreningen har 
redan 55 ivriga medlemmar som deltar 
i olika havkappseglingar och i logistiken 
kring tävlandet. Besättningen var kom-

Måndagen 18.2.2019 klockan 11:10 LT 
tog vi en lysande start bland 19 andra 
deltagare i vår klass och tävlingen var 
igång. Rutten var 600 sjömil lång och 
väldigt omväxlande då den rundade hela 
11 öar. Öarna var ofta väldigt höga med 
stora vindskuggor i lä, vilket betyder tak-
tiska problem för båtarna som försöker 

co
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Saint Kitts
and Nevis

Montserrat

St. John's

Caribisch Nederland
Barbuda

United States
Virgin Islands

Guadeloupe

Frederiksted

Piedras

pletterad med den meriterade seglaren 
Thomas Hacklin från ASS och under-
tecknad och bestod av 12 personer. Vår 
båt Xtra Stærk var en XP44 från danska 
X-yachts, en gedigen och snabb båt som
lämpade sig väl för tävlingen. Vi var bland
de minsta båtarna i startfältet där båtar
som s/y Nikata, en 115 fots Baltic eller
s/y Wizard, en VOR70:a dominerade och
väckte respekt bland övriga tävlande.

ta sig runt dem så fort som möjligt. Om 
man tar en rutt nära stranden har man 
kort väg men risken att bli utan vind 
finns, medan de som valt en längre rutt ut 
till havs seglar förbi med god vind. Efter 
varje rundning ändrade också vinkeln på 
vinden vilket naturligtvis resulterade i en 
eller flera segelbyten. 

TÄVLINGEN BÖRJAR

RORC Caribbean600 rutten.  
600 sjömil runt 11 öar.
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Vinden var under hela tävlingen hård och 
blåste från SE-NE mellan 8 och 15 m/s 
vilket även resulterade i 1,5 - 3,0 meters 
vågor. Allt det här tillsammans gjorde att 
tävlingen var mycket mera påfrestande än 
jag hade tänkt mig på förhand. I mitt sinne 
hade jag föreställt mig stjärnklara nätter i 
ljummen sommarvind och mjuk dyning. 
Verkligheten blev annorlunda. Konstant 
svepte vattenmassor över däcket som 
gjorde livet surt och vått. Sovandet blev 
väldigt svårt då segelmanövrarna avlöste 
varandra med några timmars mellanrum 
och knepiga holmar gjorde att taktiska 
beslut skulle tas hela tiden. Besättningen 

och båten klarade sig dock väldigt bra 
och sakta men säkert kom vi in i en bra 
rutin. Vi pressade båten hårt framåt utan 
att ta dumdristiga risker. Förhållandena 
var sådana att utrustningen var mycket 
hårt påfrestad och det resulterade i ett par 
trasiga segel och några brustna skot. Allt 
som gick sönder under tävlingen var gam-
mal utrustning och sådan har ingen plats 
på en båt i en så påfrestande tävling. 

Under tävlingen fick vi beskåda  delfiner, 
vackra öar, otroliga stjärnhimlar och 
mycket mer vilket gjorde att tiden gick 
rasande fort. 

Rundningarna av öar innebar alltid mycket taktik snack. Här Redondra i tur. 
Foto: Tim Wright
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Tre dagar, fem timmar och 20 min
uter efter start seglade vi över mållinjen 
vilket resulterade i en sjunde placering i 
vår klass. Inte riktigt det resultatet vi var 
ute efter, men definitivt vad vi förtjänade, 
 efter en grov taktisk miss och några 
 tekniska bekymmer. Medelhastigheten på 
7,8 knop berättar att det var en snabb och 
utmanande resa. Efter tävlingen var det 

Efter att båten var städad och torkad var det dags för fest!  
Foto: Arto Linnervuo

dags att tömma och städa båten, skölja av 
allt med sött vatten och torka samt packa 
all utrustning för transportseglingen till-
baka till Europa. En ordentlig besättnings-
fest fanns givetvis på agendan, men en bild 
av besättningen på festen får stå för den 
berättelsen.

Kim Westman

English Harbour, Antigua 
Foto: Kim Westman

RORC CARIBBEAN600
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Möt oss vid båthuset på Gullkrona 
och upplev skärgårdens pärla!

www.matglad.fi/stiltje
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