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MITT FÖRSTA ÅR som kommodor har med stor sannolikhet varit 
ett av de mest avvikande i GK:s historia. Coronapandemin inne
bar en helt ny situation för klubben och till följd av den var vi tyvärr 
tvungna att inhibera eller flytta på en stor del av fjolårets verksam
het och evenemang. Bland annat årsmötet, Porthamnsdagen, Ki
hti Two Star, Cityregattan och klubbkvällarna var till ställningar 
som måste ta ett mellanår. Lyckligtvis var smittofallen färre under 
sommaren och hösten så ur de enskilda båtlagens synvinkel kunde 
båt säsongen ändå genom 
föras någor lunda normalt, 
med öppna gäst hamnar, 
restauranger och min
dre evenemang på under 
2050 personer. Sålunda  
kunde klubbmäster skapet, 
forneldarnas natt och 
 juniorernas höjdpunkt, 
dvs. seglings lägret i Port
hamnen genomföras helt 
normalt, vilket gläder mig 
mycket, då vi genom ju
niorverksamheten lägger 
en av grundstenarna för 
klubbens framtid.

Som ny kommodor har jag ett utmanande 
år bakom mig. Det har varit mycket in
tressant att ta del av klubbens verksamhet 
men också mycket nytt att lära sig och ta 
ställning till, dessutom har coronaviruset 
som sagt inte gjort denna uppgift lättare 
precis. Vi i styrelsen har fått tänka om på 
många punkter, p.g.a. ändringar i klub
bens normala verksamhetsram.

Styrelsen sammanträdde 10 gånger under 
det gångna året och utöver det hade vi en 
del mindre projektmöten. Ett projekt som 
vi arbetat mycket med är omstrukturering 
av klubbens ekonomirutiner och utloka
lisering av bokföringen till Oy Auditmark 
Ab. Som grund till det har tidigare bok
föring, fakturering och kostnadsuppfölj
ning genomgåtts och uppdaterats. Vi har 
t.ex. skaffat iZettle kortterminaler för att 
minska mängden fakturor för bl.a. båtly
ft och materialförsäljning, samt för att få 
snabba och spårbara transaktioner.

Styrelsen har också gjort upp en 5 årsplan 
för åren 20212026, med tanke på framtida 
underhållsbehov och investeringar. Målet är, 
liksom tidigare att kunna upprätthålla den 
nivå vi har på vår service och våra faciliteter, 
samt sträva efter att konstant utveckla dessa. 
Prioriteten ligger främst på säkerhet, funk
tionalitet och trivsel samt på uppbyggnad 
av en gedigen grund för kommande genera
tioner och vi håller på att ta fram en plan på 
hur detta ska finansieras. Förhoppningsvist 
kommer en del av projekten, t.ex. förnyelse 
av bryggor och underhåll av byggnader att 
kunna skötas på talko så som tidigare. Då 
även större införskaffningar, som t.ex. ett 
nytt fordon till hamnen, sjösättningsramp, 
materialkostnader mm. behövs, kommer 
detta oundvikligen att leda till förhöjningar 
i medlems och övriga avgifter inom de när
maste åren.

Miljöfrågorna i GK prioriteras högt och 
till följd av det beslöts det på valmötet att 
klubbens miljöchef ska ha en egen posi
tion i styrelsen. Miljökommittén har un
der året arbetat med klubbens miljöpolicy 
och pga. nya miljökrav ställs vi inför stora 
investeringsprojekt även här. 2 miljösta
tioner och 2 tvättplattor för bottentvätt 
kommer att byggas, en av var i Skräbböle
hamnen och på slipområdet. I enlighet 
med myndighetskraven ska dessa vara i 
bruk senast 31.12.2022.

I februari detta år började NTMcentralen 
arbetet med att förnya Lillholmens klaff
bro bredvid Skräbbölehamnen. Klaffbron 
kommer att stå klar hösten 2022 och då 
har den en fri höjd på 6 meter och en öp
pningsbar klaff. Under byggnadstiden har 
den en öppning för genomfart, som är 10 
meter bred och 6 meter hög, vilket alltså 
betyder att högre båtar inte kan passera. 
GK hade möjlighet att medverka i utar
betande av detaljplanen för den nya bron 
i.o.m att brooch vägbygget påverkar stad
splanen och GK:s tomt. Vi förhandlade 
med både Pargas Sjöräddare och Pargas 
stad för att få till en lämplig lösning för alla 
parter. Väg och planarrangemanget med 
staden beträffande lätt trafikleden, som 
kommer att byggas mellan GKskjulen och 
Skräbbölevägen löste sig på ett sätt som vi i 
styrelsen ansåg vara till vår fördel men med 
Sjöräddarna kom vi inte fram till en lösning 
som vi kunde godkänna. Sjöräddarna be
hövde större tomt för deras nya klubbhus 
och i fall vi hade gett dem den del av GK:s 
tomt de önskade, så skulle vi ha förlorat 
pirens anslutning till vägen och i framtiden 
inte kunnat transportera båtar ut på piren, 
vilket vi anser att märkbart skulle begränsa 
användningen av vårt område. Sjöräddar
na kommer således att flytta bort sin verk
samhet från Skräbbölehamnen.

Kommodorens

RUTA
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Kommittéerna har under det gånga året 
arbetat flitigt och gjort fina insatser för 
klubben. Jag vill främst lyfta fram det stora 
arbetet som Porthamnskommittén gjort 
ute i Jermo, då de färdigställt en ny, myck
et fin bryggförbindelse till östra udden 
samt en ny brygga med upptagningsramp 
för jollar. De nya bryggarrangemangen 
var i bruk redan under förra sommarens 
juniorläger och visade sig underlätta jolle
hanteringen märkbart. 

Även i juniorkommittén har det gjorts 
satsningar och skaffats in några nya op
timistjollar och en fin 606:a som är klas
sad för tävlingsbruk. Satsningen behövs 
verkligen då juniorverksamheten i klub
ben under flera år varit otroligt populär. 
En del av juniorerna har redan hunnit 
växa ur jolleåldern och därför vill vi 
säkerställa en högklassig verksamhet och 
utrustning så att intresset hos ungdomar
na håller i sig. 

Tanken med nyanskaffningen av en 606:a 
är att bygga upp en småskalig kappseg
lingsflotta som även tävlingskommittén 
kan utnyttja till alla medlemmars nöje för 
kappsegling, på tex. Kyrkfjärden eller i Jer
mo. Tävlingskommittén kommer i övrigt 
också att arbeta på att utveckla tävling
sprogrammet med ev. tillägg till klubbens 
traditionella kappseglingsprogram.

I Skräbbölehamnen har det normala 
under hållsarbetet på bryggor, byggnader 
och bojar fortsatt under fjolåret och som 
en nyhet i år kommer vi att bygga en trail
erramp intill mastkranen. I samband med 
detta kommer också mastkranens brygga 
att förnyas. Även ett nytt arbetsfordon, 
för uppgifter där trucken inte är lämplig, 
kommer bl.a. att anskaffas under året.

Vid valmötet i höstas valdes det in fyra nya 
medlemmar i styrelsen, Kjell Henrichson 
(kassör), Juanita Heikius (juniorchef), 
Svante Pahlman (tävlingschef) och Helena 
Hartman (miljöchef) och dessutom omval
des två som tidigare varit med. Det gläder 
mig att se att det finns många intresserade, 
som frivilligt och aktivt vill arbeta för GK, 
både i kommittéer och på talkon. Det lönar 
sig alltid att komma med i vår verksamhet 
och gemenskapen vi har, jag kan lova att 
det ger en mer än vad det tar!

Samtidigt vill jag här passa på att tacka 
de avgående styrelsemedlemmarna Kim 
Westman, Jakob Fellman och Oliwer Bäck
lund för den uppskattade arbets insatsen 
de gett klubben under många års tid.

Med dessa ord önskar jag er alla en fin 
sommar fylld av många sköna sjömil och 
njutbara stunder!

Markus “Putte” Flinckman
Kommodor, Gullkrona Kryssarklubb rf.

KOMMODORENS RUTA

Lejdaren

Det gångna året har även utsatt oss i 
styrelsen för nya utmaningar. Vi har fått 
lära oss att jobba på nya sätt för att anpas
sa verksamheten till ett samhälle med helt 
nya tillvägagångssätt. “Utmaningstemat” 
fortsatte i form av årsboksredaktionen 
som förra hösten landade på styrelsens 
bord då Ralf Juslin valde att överlåta an
svaret vidare. Raffe ansvarade för års
boksredaktionen i ett flertal år och har 
format grunden och upplägget för det 
som vi idag känner till som årsboken. 

Eftersom arbetet med årsboken var relativt 
nytt för oss i styrelsen, i den utsträckning 
som det nu krävde av oss, bestämde vi 
oss att jobba ihop och dela på ansvaret 
så långt det gick. Infokommittén fick an
svara för koordineringen av boken och vi 
bestämde oss att utnyttja allt det goda som 
skapats längs med åren.

Vårt huvudsakliga mål var att kunna skapa 
en årsbok med allt det bekanta och något 
nytt. Det nya kommer i form av en tillbak
ablick 50 år tillbaka i tiden samt en sektion 
där juniorerna har ordet. Vi ville också slå 

fast det grafiska utseendet i och med att 
vi också slagit fast mycket annat visuellt i 
föreningen under det senaste året.

En standardisering av årsboken betyder 
ingalunda att innehållet inte skulle kun
na leva. Tvärtom så är det enklare för 
kommande styrelser att ta över och vara 
kreativa då det finns en visuell linje och ett 
bekant upplägg att följa.

Den här tankegången har styrt våra beslut 
även i andra ärenden. För att kunna behål
la våra fina traditioner och utveckla dem, 
behövs standardiserade tillvägagångssätt 
och enkla informationssystem.

Ett stort tack åt de föregående styrelserna 
och alla medlemmar som byggt upp tradi
tionerna och tack Raffe för dina insatser 
med de tidigare årsböckerna.

Glad sommar!

Mathias Kerke
Infokommitténs ordförande

SOMMAREN är äntligen här vilket innebär en hel del härliga  
saker som vi igen väntat på i ett halvt år. För oss GK:are 
betyder sommar främst båtliv och segling men nu är som
maren säkert extra välkommen efter ett rätt så speciellt år. 
Tidvis har tillvaron kunnat kännas grå och suddig då arb
ete och fritid har smultit ihop där hemma. Känslor av oro 
och otålighet har säkert också varit aktuella för många. Det 
är kanske just därför det i år blir speciellt skönt med som
mar, sol och semester. Låt oss nu ta emot sommaren och 
allt seglingssäsongen har att bjuda på!
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Bra att  
veta

Styrelsen

Från vänster: Mathias Kerke, Eric Chanfreau, Svante Pahlman, Putte Flinckman, Kari Kerke,  
Mathias Mattsson, Esa Lapela, Juanita Heikius, Kjell Henrichson, Helena Hartman .

GULLKRONA KRYSSARKLUBB är en 
förening som är uppbyggd på talkokraft. 
Medlemmar 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 ef
fektivt sätt har vi kommittéer för olika 
verksamhetsområden, samtliga bestående 
av frivilliga medlemmar. Kommittéer 
underlyder styrelsen som har tio med
lemmar, alla med sina egna ansvarsom
råden. Bortsett från kommodoren, vice
kommodoren, kassören och sekreteraren, 
fungerar övriga styrelsemedlemmar även 
som ordförande i någon av kommittéer
na. 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 be
handlas ärenden som gäller den löpande 
verksamheten i föreningen, både ur ekon
omisk och aktivitetsmässig synvinkel. If
all 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 

Utö. Foto: Marjo Henrichson
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GK i siffror

Gullkrona Kryssarklubb hade i mars 2021 följande medlemsantal:

Medlemmarnas hemkommuner

Antal båtar i GK:s register

GK:s medlemsantal

KATEGORI 2021 2020
Hederskommodor 1 1
Hedersmedlemmar 3 2
Ständiga medlemmar 49 53
Juniorer 72 62
Familjemedlemmar 225 230
Huvudmedlemmar 430 417
Totalt 779 765

KATEGORI 2021 2020
Segelbåtar 135 131
Motorbåtar 91 86
Totalt 226 217

Verksamhetsberättelse
& bokslut

PÅ GRUND AV COVID-EPIDEMILÄGET har årsmötet för 2021 
inte kunnat hållas före årsbokens publicering. Verksamhets
berättelsen och bokslutet för år 2020 har således inte behan
dlats och godkänts. Berättelsen och bokslut publiceras efter 
godkännande elektroniskt.

Klubbens ekonomi under året 2020 har varit stabil och på gr
und av epidemiläget har klubben även kunnat reservera en del 
medel för kommande nödvändiga underhåll och investeringar. 
Bokslutet kommer att uppvisa ett överskott och ingen kredit har 
utnyttjats. Samtidigt har det ändå varit möjligt att utföra under
håll och förbättringar i klubbens hamnar.

Klubben har under året 2020 planerat och vid årsskiftet 
2020/2021 tagit i bruk ett nytt elektroniskt bokföringssystem 
och förnyat klubbens hantering av inkomna fakturor. Bokslu
tet för 2020 har slutförts som köptjänst. Klubben strävar till en 
snabbare och helhetsomfattande behandling av utbetalningar. 
Styrelsen inledde under hösten 2020 en omfattande diskussion 
om klubbens vision för framtiden, vad som bör åtgärdas och vad 
kunde utvecklas vidare för att kunna erbjuda klubbens medlem
mar en god servicenivå även i framtiden. Under årets lopp god
kändes 29 nya medlemmar.

Dessa planer och visioner samt finansieringsmöjligheter presen
teras för det kommande årsmötet 2021.
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Vem gör vad?
MEDLEMSÄRENDEN

Medlemsregister, adressändringar,  
meddelanden till styrelsen Esa Lapela Sekreterare 0400 534 815  sekreterare@gk.fi

BÅTÄRENDEN

GKbåtregister, vinterförvaring, 
bryggplatser, 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

GKartiklar, flaggor och nycklar Kerstin  
HolmBaarman 040 513 0713 artiklar@gk.fi

GKtextilier Kelovee 010 420 8080 sales@kelovee.fi

TÄVLINGSVERKSAMHET

Kappsegling Svante Pahlman Tävlingschef 044 291 0135 tavling@gk.fi

JUNIORVERKSAMHET

Jolleskola, tävlingar och läger Juanita Heikius Juniorchef 050 587 3560 junior@gk.fi

PORTHAMNEN

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

FASTIGHETER

Fastighetsunderhåll i Skräbbölehamnen 
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 samarbetskontakter Markus Flinckman Kommodor 0400 661 988 kommodor@gk.fi

EKONOMI, REDOVISNING  
OCH FAKTURERING

Utbetalningar, budgetering, bokföring 
och bokslut Kjell Henrichson Kassör 040 725 6578 kassor@gk.fi

Medlemsfakturering, reskontra Mark Lassfolk Fakturering Kontakt per 
epost. register@gk.fi

MILJÖFRÅGOR

Ärenden gällande miljöfrågor Helena Hartman Miljöchef 040 040 7616 miljo@gk.fi

GK:s organisation
TITEL TELEFONNUMMER E-POST

STYRELSEN

Markus Flinckman Kommodor 0400661 988 kommodor@gk.fi
Mathias Mattsson Vicekommodor 050495 6942 vicekommodor@gk.fi
Esa Lapela Sekreterare 0400534 815 sekreterare@gk.fi
Kjell Henrichson Kassör 040 725 6578 kassor@gk.fi
Eric Chanfreau Hamnkapten 050379 0039 hamn@gk.fi
Svante Pahlman Tävlingschef 044 291 0135 tavling@gk.fi
Juanita Heikius Juniorchef 050 587 3560 junior@gk.fi
Kari Kerke Porthamnsintendent 040552 4192 porthamnen@gk.fi
Mathias Kerke Infochef 0407466100 info@gk.fi

HAMNKOMMITTÉN

Eric Chanfreau Ordförande 050379 0039 hamn@gk.fi
Svante Baarman Vicehamnkapten 045136 9999

Jyrki Koivisto Besiktning 040528 6509

Jack Henriksson Sjösättning/Uppläggning Bokning via Vello

FASTIGHET

Erik Nordenswan Tekniska projekt
Johan Heikius Arbetsledare
Jonatan Reuter Verktyg
Marcus Dahlström Elsystem
Svante Johansson Elsystem

BESIKTNING 

Jyrki Koivisto Besiktningsman 040 528 6509 besiktning@gk.fi
Gunnar Laurén Besiktningsman 040 555 0108
Kimmo Tamminen Besiktningsman 040 739 8332
Henrik Halonen Besiktningsman 040 053 0938
Kurt Taxell Besiktningsman 0400 534 301
Juha Åberg Besiktningsman 040 661 9677
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 0407466100 info@gk.fi
Erik Nordenswan Facebook
Jockum Lundsten
Oliwer Bäcklund
Ralf Juslin Rådgivare

JUNIORKOMMITTÉN

Juanita Heikius Ordförande 040555 0107 junior@gk.fi
Emil Granberg Viceordförande
Kim Westman
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 040552 4192 porthamnen@gk.fi
Tor Laurén Viceordförande
Mikael Granholm
Ismo Salminen
Håkan Johansson
Mathias Kerke
Harri Laaksonen
Heikki Sukkinen
Tobias Henriksson
Vesa Erkkilä
Viktor Tschernij
Bob Essén

GK:S ORGANISATION

TITEL TELEFONNUMMER E-POST

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Svante Pahlman Ordförande 044 291 0135 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 041490 3962
Erik Nordenswan
Berndt Lönnberg
Jack Henriksson
Gunnar Laurén

HEDERSTECKENSKOMMITTÉN

Gunnar Laurén Ordförande 040 5550108
Ralf Juslin
Jack Henriksson
Markus Flickman Kommodor

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Kerstin HolmBaarman GKartiklar och nycklar 040513 0713 artiklar@gk.fi
Jonas Baarman Säkerhetsansvarig

GK:S ORGANISATION
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GK:s Avgifter 2021

MEDLEMSAVGIFTER

Huvudmedlem    60 € (varav 12,50 € går till SBF)
Familjemedlem    22,50 € (varav 12,50 € går till SBF)
Juniormedlem    10€ (varav 5 € går till SBF)

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

INSKRIVNINGSAVGIFTER

Pargas    300 €
Åboland    600 €
Övrigt    900 €

Familjemedlemmar och juniormedlemmar betalar  
ingen inskrivningsavgift.

Inskrivningsavgift betalas inte vid anslutning till  
och med det år medlemmen fyller 25 år. 

BÅTAVGIFTER

Båtregisteravgift   20 €/år
Bryggavgift, båtens bredd (m) 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 €  

På grund av COVIDepidemiläget har 2021 årsmöte inte kunnat hållas då årsboken 
gått i tryck. Tillsvidare gäller sålunda 2020 års avgifter. Styrelsen har under hösten 2020 
och våren 2021 utarbetat en vision om hur klubben kunde utvecklas samt bevara och 
förbättra nuvarande servicenivå. Styrelsen kommer för årsmötet 2021 presentera en 
femårsplan i vilken ingår förhöjningsförslag av olika avgifter.

GK:S HÖGA SERVICENIVÅ och låga av
gifter 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 775 medlem
mar och ca 310 registrerade båtar. GK:s 
medlemsantal garanterar att den årliga 
talkoinsatsen inte blir betungande för 
någon enskild 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 GKmedlemmar 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 godkän
nande. Större medlemsprojekt med väsen
tliga 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 säkerhet
stänkande, att aktivt besöka och hålla 
den egna båten och andras båtar samt 
byggnader och bryggor under uppsikt, 
se till att portarna är låsta samt rap
portera om eventuella olägenheter. 

Säkerheten i hamnarna har förbättrats 
med räddningsstegar och livbojar.
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 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 brand-
försäkrade

 ཛྷ Lås porten och skjuldörrarna 
samt 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 an
nan” 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 tanken för spillolja. 
Oljekanistrar, -behållare och filter bör 
tömmas i tanken för spillolja.

 ཛྷ Tomma oljefilter sätts i den röda up-
psamlingsbehållaren.

 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 mitte-
mot Skräbbölehamnen. Alternativt 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 avstjälpning-
splatsen.

Allmänna regler

TALKO OCH ALLMÄNNA REGLERTALKO OCH ALLMÄNNA REGLER

Minnen från talko  
vid porthamnen
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GK Stöder båtliv som skyddar naturen och bevarar skärgårdens kulturmiljö.Miljön och 
dess skydd kräver hela tiden strängare regelverk och GK uppmuntrar medlemmarna till 
att vara föregångare och förebild i fråga om att skydda miljön.

Den näringsbelastning som nöjesbåtarna åstadkommer koncentreras till områden som 
är känsliga för eutrofiering, tex hamnvikar. Även små utsläpp kan vara skadliga för mil
jön. Därför bör GK medlemmar vara speciellt måna om vattenskyddet i hamnarna (I 
Porthamnen men även andra naturhamnar).

I HAMNAR

Porthamnen och Skräbbölehamnen kan göra upp en egen strategi hur olika funktioner 
löses bäst med tanke på vattenskyddssynpunkt. Även slipområdet kan ha en egen plan. 
Vi följer helst utmärkta stigar och river/plockar inte i onödan mossa, kvistar eller blom
mor i Porthamnen eller övriga naturhamnar. Vi stör inte fågellivet eller andra djur.

MEDLEMMARNA

Var och en tar ansvar för sitt eget skräp och lämnar inte skräp eller fimpar i naturen. Vi 
strävar till att diska i land (eller bära upp diskvattnet från båten) både i Porthamnen men 
även i andra hamnar så att diskvattnet hälls ut i naturen och inte direkt i hamnvattnet. 
Det är även miljömässigt bättre att använda torrtoaletterna i hamnarna (I synnerhet ifall 
alternativet är att tömma septiktanken i havet även om det är långt ute till havs). Så länge 
sophuset inte har kärl för problemavfall, metall eller glas bör var och en ta sitt avfall 
visare till annan sorteringsstation.

HÅLLBAR UTVECKLING

GK strävar till att på många plan vara en föregångare och aktiv ställningstagare då det 
gäller miljön. Både när det gäller den enskilda medlemmen men också hela föreningen. 
Förutom att vi strävar till att agera miljömässigt mest hållbart med tanke på våra vat
tendrag är vi även måna om den fasta bosättningen utskärs och gynnar därför i mån av 
möjlighet deras möjlighet att bo kvar genom att använda deras produkter och service.

Gullkrona kryssarklubbs miljöpolicy
1) I enlighet med stadgarna skall miljöpolicyn vara ett levande dokument som 

styrelsen skall revidera fortlöpande för att uppfylla miljölagstiftningen.
2) Ansvarig för detta dokument är miljökommittéen.
3) Enskilda medlemmar är skyldiga att hålla sig informerade om vad som krävs av 

dem för att uppfylla miljöpolicyn. Aktuell miljöpolicy ska finnas på klubbens 
hemsida.

Gullkrona kryssarklubb ska arbeta för att:

 ཛྷ Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medlemmar.
 ཛྷ Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 ཛྷ Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av 

vår verksamhet.

Avfallshantering
Endast avfall som uppstår inom Gullkrona kryssarklubbs verksamhet får belasta klub
bens avfallshantering.

1. Sortering av avfall
Kärl för respektive avfall finns inom klubbens område och dessa skall vara tydligt märk
ta. I sophuset finns instruktioner över klubbens område där det framgår var respektive 
kärl finns.

1.1. Hushållsavfall
(1.2. Pappersavfall )
1.3. Metallförpackningar (i planeringskede)
1.4. Glasförpackningar (i planeringskede)
1.5. Vätskor
    1.5.1. Olja / Drivmedel
    1.5.2. Oljefilter
    1.5.3. Frostskydds / Motorkonserveringsvätska (Glykol i planeringsskede
    1.5.4. Slagvattenfilter (I planeringsskede)
1.6. Ytbehandling (i planeringsskede)
    1.6.1. Slipdamm, täckningsmaterial från slipning och målning
    1.6.2. Färgrester (Penslar, färgburkar, etc.)
1.7. El
    1.7.1. El / elektronik (i planeringsskede)
    1.7.2. Batterier
1.8. Övrigt material
1.9. Vid behov kan klubben hyra in containers t.ex. vid städ/talkodagar. Avfallet skall 
sorteras för minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöpolicy
MILJÖPOLICY
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2. Utrustning klubben har för att använda vid eventuella tillbud

2.1. Material i miljöbod.
    2.1.1. Absorptionsmedel för att suga upp miljöfarliga vätskor.
2.2. Material i klubbhus.
    2.2.1. Larmtelefon i klubbhus.

3. Ytbehandling av båtar:

3.1. Försiktighetsåtgärd vid slipning, skrapning och målning.
    3.1.1. Underlaget under båten skall täckas för att förhindra att färg kontaminerar mark 
och vatten. Material som kontaminerats med färg skall sorteras som miljöfarligt avfall.

4. Försiktighetsåtgärder som ska vidtas hantering av miljöfarligt 
material 

4.1. Miljöfarligt material skall hanteras med försiktighet för att eliminera risken för kon
tamination av mark och vatten. Denna typ av avfall skall samlas in och sorteras enligt 
klubbens avfallsplan för miljöfarligt avfall.

5. Utrustning som var båt skall vara utrustad med:

5.1. Absorptionsmaterial för att kunna ta hand om oljeläckage ombord.
5.2. Omhändertagande av förorenat slagvatten.
    5.2.1. Ofiltrerat slagvatten får ej släppas ut från båt. Detta innebär att båtar med inom
bordsmotorer måste ha slagvattenfilter. Filter skall vara typgodkänt. Detta skall under
hållas enligt tillverkarens instruktioner. Ifall detta inte är möjligt skall åtminstone “ab
sorptionskorvar” användas.

6. Hantering av glykol

6.1. Använd om möjligt propylenglykol, giftig etylenglykolen bör undvikas.
6.2. Glykol skall hanteras så att den ej kontaminerar vatten och mark.
6.3. Innan sjösättning skall allt glykolvatten som riskerar att komma ut ur båten efter 
sjösättning sköljas ut och tas om hand.

MILJÖPOLICY

FINLANDS 
POPULÄRASTE.

NU ÄVEN SOM SALTA.

FINLANDS 
POPULÄRASTE.

NU ÄVEN SOM SALTA.
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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 
GKmärke för klubbrock/blazer 10,00 €
GKkokard 15,00 €

ÖVRIGT 
Slips (finns ännu några kvar) 20,00 €
GKdekal 10 x 10 cm 4,00 €
GKdekal 20 x 20 cm 6,00 €
Nyckelring i kork  2,00 €
Vi har också ett antal artighetsflaggor för 
Sverige, Danmark och Åland. Dem säljer vi 
slut för 5€/flagga.

Produkterna kommer att säljas vid 
några tillfällen under våren nere i 
hamnen. Dessa tidpunkter kommer att 
meddelas via sms.

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 Granskär, Åland  
(Färjsundets Seglarförening)

Classic Cardigan
Mörkblå eller vit

59€

Badhandduk 
i frotté
Mörkblå

30€

Pikéskjorta
Mörkblå eller vit

29,90€

Classic hoody
Mörkblå eller vit

59€

Stickad mössa 
Mörkblå

15€

Helly Hansen crew 
midlayer seglarrock
Mörkblå eller vit

175€

GK-textilier
PARGASFÖRETAGET KELOVEE har hand om produktion och försäljning av de populära 
GKtextilierna. 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 GKmärket 
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 UTTRÄDE 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 OCH 
ÄNDAMÅL

Gullkrona Kryssarklubb r.f., vars officiella 
språk är svenska och hemort Pargas stad, 
har till uppgift att befrämja båtsporten 
på orten genom att förbättra medlem
marnas kunskaper rörande nöjesbåtar, 
deras 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 2020

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  
OCH FUNKTIONÄRER

Föreningens angelägenheter handhas 
av en styrelse till vilken hör kommodor, 
vicekommodor, sekreterare och kassör: 
Dessutom har styrelsen 47 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- OCH 
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 OCH 
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

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 OCH DI-
REKTIV

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 STADGEÄNDRING

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

§ 15 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av föreningen kan 
ske vid två på varandra följande 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 
upprätthålla och utveckla båtsportens 
säkerhet genom att hjälpa och handle
da båtägare i skötsel och utrustande av 
båt, i användning av utrustning, och att 
uppmuntra till en positiv attityd gente
mot säkerhet. Utgångspunkten är sjö
fararens egen säkerhet. Med tillräckliga 
kunskaper, en besiktad båt och rätt ut
rustning är man inte heller någon säker
hetsrisk för den kommersiella sjöfarten 
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.”

Sjötrafiklagen
Den nya sjötrafiklagen definierar befälha
varens ansvar på en fritidsbåt i omfattande 
grad. Den nya lagen, liksom den gamla, 
förutsätter att flytvästar alltid finns om
bord i motorbåtar och i över fem meter 
långa segelbåtar. Farkostens befälhavare 
ansvarar för båten under gång och passag
erarnas säkerhet. Hen ansvarar bl.a. 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 absolut. De gamla kraven 
(ålder, förmåga och kunskap) finns ännu 
kvar. Befälhavaren kan vara någon annan 
än föraren, ifall inte annat är ansvaret  i 
sista hand hos ägaren eller personen som 
har båten i sin besittning. Det är därför 
smart att inför varje resa notera i loggbo-
ken vem som är befälhavare så undviker 
man onödiga utredningar ifall något 
oförväntat sker.

Besiktning befriar inte från det här ans-
varet. Befälhavaren måste efter sin bästa 
förmåga försäkra sig om att båten fyller 
ovannämnda 8 § krav innan båten går 
till sjöss. De nya besiktningsreglerna för 
medel för nödanmälan baserar sig på 
Gränsbevakningens undersökningar och 
baserar sig på ” HJÄLP-Båtfararens in-
struktioner för nödanmälan.” I praktiken 
uppfyller tidigare utrustning även i fram-
tiden besiktningskraven, men nu kan man 
även få båten besiktigad utan pyroteknisk 
utrustning.

Nödanmälan
Nödanmälan innehåller tre grundelement, 
som utgör grunden för utrustningskraven

 ཛྷ Begära hjälp  
 ཛྷ Kommunikation  
 ཛྷ Lokalisering  

KLASS 1 / ALTERNATIV A 

 ཛྷ VHFDSC fast monterad  
 ཛྷ EPIRB (obs radiolicens, batteriets 
datum)  

 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt 
skyddad, med laddare  

 ཛྷ 1 LEDbloss med reservbatterier  
 ཛྷ 2 Orangerök  

KLASS 1 / ALTERNATIV B

 ཛྷ VHF fast monterad (DSCfunktion 
rekommenderas)  

 ཛྷ 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol 
ersätter 2 röda raketer  

 ཛྷ 4 Röda bloss, eller 1 LEDbloss med 
reservbatterier och 2 röda bloss

 ཛྷ 2 Orangerök  

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 LED-bloss med reservbatterier eller 

4 röda bloss Rekommenderas ytterlig-
are:  

 ཛྷ EPIRB (obs radiolicens, batteriets 
datum)

 ཛྷ 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol 
ersätter 2 röda raketer

 ཛྷ 2 Orangerök

KLASS 2 ALTERNATIV B

 ཛྷ VHF fast monterad (DSC-funktion 
rekommenderas)  

 ཛྷ 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol 
ersätter 2 röda raketer  

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

Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

med laddare

KLASS 3 ALTERNATIV A

 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 
med laddare  

 ཛྷ VHFDSC fast monterad, vid färder 
utomskärs (obs radiolicens)  

 ཛྷ 1 LEDbloss med reservbatterier eller 
2 röda bloss

Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ 2 Röda fallskärmsraketer +2 röda bloss

KLASS 3 ALTERNATIV B

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

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

reservbatterier

Rekommenderas ytterligare:
 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

och VHF

KLASS 4

 ཛྷ Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 
med laddare rekommenderas

 ཛྷ 1st LED-bloss med reservbatterier eller 
2 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 för vatten och värme.

Signalpistol och röda fallskärmspatroner 
vars stighöjd är 300 meter (stämpel) ersät
ter röda fallskärmsraketer. Signalpistolen 
ersätter dock endast 2 st röda fallskärms
raketer. Giltighetstiden för signalpistoler
nas patroner är enligt stämpel, eller utan 
stämpel högst 25 år ifall de är i oklander
ligt skick och inköpsdatum kan fastställas. 
Signalpistolen kräver licens.

Utrustningen för nödanmälan bör för
varas på en plats som alla ombord känner 

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.

Släckarens storlek
Trots att besiktningen godkänner en 

till. Utanför seglationssäsongen bör de 
förvaras på en torr och sval plats i enlighet 
med föreskrifterna för brandsäkerheten.

Raketerna bör förvaras i upprätt ställn
ing, så att deras flygbana förblir rak. Det 
pulveraktiga drivmedlet kan annars pac
ka 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 vän
das flera gånger under säsongen. Man får 
inte skaka om eller knacka på dem. Vissa 
raketer har ett homogent hoppressat driv
medel, som kan krackelera eller brytas av 
och detta kan påverka flygbanan.

släckare med effektbeteckningen 8A 68B 
(f.d. 2 kg) är brukstiden i praktiken myck
et kort, ca. 2 sekunder. Utlösarhandtaget 
bör tryckas helt i botten, i annat fall up
pnår man inte full släckningseffekt.

Släckarens förvaring och service
Förhållandena i båten är krävande. Fuktig 
omgivning och vibrationer inverkar men
ligt på släckarens funktion. Vinterförvar
ing av släckaren i båten är inte att rekom
mendera. 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 årsgranskning. Om gransk
ningsperioden tar slut under seglations
säsongen är det på båtfararens ansvar att 

SÄKERHETSUTRUSTNING
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släckaren blir granskad (anteckning görs i 
besiktningsprotokollet).

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 
lätt kan nås och användas vid eventuell 
brand.

Flytutrustning, service  
och granskning
Uppblåst räddningsväst bör alltid ut
rustas med ny gasbehållare och säkring, 
så att västen är färdigt laddad för nästa 
bruk. Se till att det i båten finns tillräck
ligt med reservdelar och tillhörande ser
vicehandböcker. Räddningsvästar har 
olika komponenter/reservdelar som inte 
nödvändigtvis passar till andra västar. 
Utan utbytbara delar och service är 
västarna obrukbara. För varje uppblåsbar 
räddningsväst bör finnas en reservdels
förpackning.  Räddningsvästarna bör 
granskas och servas enligt tillverkarens 
direktiv. Tillverkarna rekommenderar att 
västarna förnyas efter 10 år eller tidigare 
om fel i funktion och konstruktion up
pdagas. Varje gång räddningsvästen blivit 
våt eller uppblåst bör den torkas, granskas 
och servas enligt tillverkarens direktiv och 
rekommendation.

Båtstege/ombordstigning
Fast monterad stege som gör det möjligt 
för en person som fallit i vattnet att ta sig 
ombord, antingen vid aktern eller båt
sidan. Sådana stegar som kan fällas upp 
bör kunna fällas ned av den som befinner 
sig i vattnet. Om de är en del av räcket får 
de inte riskera säkerheten på däck. Den 
nedfällbara stegens nedersta steg bör vara 
minst 300 mm under vattenytan då den är 
i sitt nedersta läge. Om en olastad båts fr
ibord 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 pap
perssjökort, som baserar sig på Trafikver
kets senaste eller äldre korrigerade kart
material. Även annan leverantör som, 
använder motsvarande material, god
känns.

Elutrustning
Elutrustningens funktion granskas. Elsys
temets allmänna skick samt kopplingss
chemat och landströmsystemet granskas.

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING



34    35

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 truckly
ft. Vidare kan en obesiktad båt förorsa
ka 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 GKregistrerade tävlingsbåtar, jollar 
och roddbåtar.

Grundbesiktningen utförs vart femte år 
samt då båten har bytt ägare eller regis
treringsklubb eller då båten har skadats. 
Klubben kan alltid låta utföra grundbe
siktning 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 an
dra delen då båten är i vattnet och klar 
för användning. Vid skrovbesiktningen 
granskas båtens skrov från utsidan, styr
inrättning, kraftöverföring och skrovge
nomföringar. Från insidan granskas mots
varande 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.

Temat för besiktningen år 2021
Årets tema är båtens elsystem och speciellt 
uppgörande av elkopplingsshema och 
dess uppdatering. Besiktningsdekalen för 
2021 är svart.

Observera att dekalen fästs på rätt plats, 
överbyggnadens babords sida väl synlig 
under gång.  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 besiktningsans
varige om besiktningen för registreringen 
i förbundets register.

GK:s besiktningsmän finns på plats i 
Skräbbölehamnen varje måndag 18.00 – 
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Besiktning i GK
19.30 under tiden från maj till juni. Besik
tningen 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 besiktningsmännen. 
Vid besiktning på annan plats uppbärs en 
extra avgift för resan som betalas kontant 
(20 € + 0,40 €/km) vid besiktningen.  En 
separat förteckning över ”besiktningsmän 
i tjänst” vid varje besiktningskväll finns på 
anslagstavlan i hamnen. Hamnen är in
delad i tre områden: pontonbryggan, sk
julbryggan och piren. Lediga besiktning
smän finns vid mastkranen – iklädda gul 
väst. Anmälning sker vid mastkranen från 
och med kl 18.00, och båtarna besiktigas 
i den ordning anmälningarna kommit 
in. Observera att rådande rekommenda
tioner angående COVID19 kan ändra 
besiktningsförfarandet. I så fall ges med
delanden per sms och epost.

Besiktning av tävlingsbåt
Undantagna från registreringskravet är 
tävlingsbåtar enligt följande: En tävlings
båt är en båt, som används enbart för 
tävling. Enligt direktivet för nöjesbåtar 
skall tävlingsbåtar byggda efter 16.6.1998 
vara försedda med en skylt med texten ” 
endast för tävlingsbruk ”(intended solely 
for racing). Som tävlingsbruk räknas även 
träning inför en tävling. 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 byg
gda båtar. En tävlingsbåt bör även besik
tigas, och en anteckning görs i fältet för 
anmärkningar ” Oregistrerad båt, endast 
för tävlingsbruk ”.
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Huonekaluverhoilut
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Reparerar också segel
Korjaa myös purjeita
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GK:s hamnverksamhet omfattar både 
bryggplatser och vinterförvaring av med
lemmarnas GKregistrerade båtar. Brygg
platsernas antal begränsas av hamnens 
och båtarnas storlek. Bryggplatserna 
fördelas enligt båtstorlek och tyngd. För 
att minska på slitaget av pontonbryggor
na placeras större och tyngre båtar vid 
landbryggorna medan mindre och lättare 
båtar får plats vid pontonbryggorna. Eft
ersom trenden är att fritidsbåtarna blir allt 
större är det ingen självklarhet att en båt 
kan behålla samma plats varje år.

GK-MAX
Regeln GKMAX definierar maximimåt
ten för båtar i GK:s hamnanläggningar: 
längd 12m (40 fot), bredd 3,8 m, vikt 8 
ton. Bryggorna, bojarna, mastkranen, 
vinterförvaringen samt truckens lyft och 
transportkapacitet är dimensionerade en
ligt GKMAX under normala förhålland
en.

Bryggplatser
Ansökan om bryggplats görs alltid skrift
ligt. Blanketten för båtregisteranmälan 
kan laddas ner på GK:s hemsida www.gk.
fi . Undertecknad ansökan om ny brygg
plats bör vara hos hamnkaptenen senast 
31.3. Bryggplatserna fördelas på våren 
och utdelas enligt båtarnas längd, bredd, 
djupgående samt typ. Kontrollera alltid 
före sjösättningen att du förtöjer din båt 
på rätt bryggplats. En förteckning över 
bryggplatserna publiceras på anslagstav
lan i Skräbbölehamnen.

Bryggplatser och  
vinterförvaring

Tillfälliga bryggplatser
GK är inte en gästhamn. Ickemedlem
mar anvisas i första hand till kommersi
ella gästhamnar och marinor. Förtöjning
splatser får inte utan hamnkaptenens 
medgivande överlåtas åt annan per
son varken för kortare eller längre tid. 
Hamnkaptenen kan bevilja tillfällig förtö
jningsplats åt medlems båt för kortvarig 
vistelse i hamnen.

FÖRTÖJNING I  
SKRÄBBÖLEHAMNEN

Båtägarna uppmanas att kontrollera att 
den egna båtens förtöjning uppfyller föl
jande krav:
1) Båtens förtöjning skall vara än-

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

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

3) Visa hänsyn till din båtgranne 
genom att lägga ut tillräckligt stora 
och tillräckligt många fendrar kring 
din båt. Fendarna skall placeras på 
rätt höjd så att de skyddar både din 
och din grannes båt. Tänk på att det 
bästa sättet att skydda din båt från 
skador, då din båtgranne tar i land 
i byig sidovind, är att se till att din 
egen båt är stadigt förtöjd och att du 
har fendrar placerade akteröver och 
midskepps, där sannolikheten för 
kontakt mellan båtarna är störst.  

Trafik i skräbbölehamnen  
och på slipområdet

 ཛྷ Körning med bil på hamnområdet är 
tillåten endast med låg hastighet för att 
inte damma ner båtarna.  

 ཛྷ Genomfart framför båtskjulen är förb-
judet då kedjan är uppsatt!  

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

 ཛྷ Parkering på området sker på egen 
risk. Lämpliga parkeringsområden 
i  Skräbbölehamnen är vågbrytar-
en, mellan båtskjulen samt utanför 
stängslet. Se till att din bil inte hindrar 
verksamheten under sjösättnings- och 
upptagningstiderna. Felparkerade bilar 
har flyttats med trucken.  

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

Alla vinterförvaringsvaggor och trailers 
bör ovillkorligen vara märkta med GK:s 
gula lapp som tydligt anger båtens namn 
och typ samt ägarens namn och telefon

nummer. Den gula lappen skall placeras 
vid den ända av vaggan som ligger under 
båtens för så att vaggan kan placeras rätt 
inför lyftet med trucken. De gula lappar
na skall placeras synligt så att även vin
tertäckta båtar snabbt kan identifieras 
om något skulle hända under vinterför
varingen.

Vinterförvaringsplatsen bör städas 
FÖRE sjösättningen. Båtägaren kan 
vägras sjösättning om platsen inte är 
städad. Trävirke, och annat täckning
smaterial som skall uppbevaras knip
pas och fästs vid båtvaggan som skall 
vara märkt med GK:s gula lapp. Privata 
“båtskjul” bör nedmonteras för sommar
en. Omärkta vaggor och andra omärkta 
föremål avlägsnas från området under 
städtalkon. Det här gäller i synnerhet sk
julplatser, som tenderar att bli uppbev
aringsplats för all slags bråte som kan 
utgöra brandfara. Allt omärkt löst bråte 
och övergivna båtvaggor lastas vid städ
talkon på lösflak för vidarebefordran till 
avstjälpningsplatsen.

Att beakta i båtskjulen
Rökning är strängt förbjuden i skju
len! Använd inte öppen eld i skjulen.  
Bränsle eller personligt lösöre får inte 
lagras i skjulen.  Starta inte motorn i sk
julen. Var och en håller sitt skjulbås stä
dat och ser till att dörrarna är hela och 
ordentligt stängda.  Lås dörrarna och 
släck belysningen när du lämnar skjulet.  
Hamnkaptenen fördelar platserna enligt 
”ändamålsprövning”. Du kan därför inte 
utgå från att du disponerar skjulplats 
varje år.  Placera din båt och trailer så att 
den inte blockerar genomfart.
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Sommarförvaring 
Båtar som inte sjösatts årligen före 30.7 
betraktas som sommarförvarade. GK up
pbär en avgift för sommarförvaring som 
är lika stor som vinterförvaringen.  GK 
förbehåller sig rätten att flytta sommarför
varade båtar under sensommaren för att 
bereda plats för höstens upptagning.

Märkning av egendom
Jollar och roddbåtar som förvaras på GK:s 
område skall vara GKregistrerade och ut
rustade med GK:s gula lapp, tydligt märk
ta med ägarens namn och telefonnummer. 
Omärkta jollar och roddbåtar samlas upp 
och förs till avstjälpningsplatsen. GKregis
trerade jollar och roddbåtar behöver inte be
siktigas. GKregistrerade jollar och roddbåtar 
betalar endast GK:s årliga registeravgift.

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

Båtvaggor och trailers
Båtvaggorna och trailers bör vara i 
sådant skick att de kan dras med trucken. 
Vinterförvaringen på GK:s område kräver 
att båtvaggorna är så starkt konstruerade 
att de håller för verksamhetens hantering. 
Detta gäller i synnerhet stora och tun
ga båtar som skall dras in i skjulen eller 
halas ut från sin vinterplats för att trucken 
skall komma åt att lyfta båten. Justerbara, 
kraftigt konstruerade stålvaggor utrustade 
med medar är bäst lämpade för vinterför
varing av större båtar. Mindre båtar kan 
med fördel förvaras på trailer så att de lätt 
kan flyttas. En båt med undermålig eller 
olämplig vagga kan nekas vinterförvaring. 
Vagga och trailer som tagits ur bruk bör av 
båtägaren avlägsnas från hamnområdet.

Masthantering
Endast avmastade båtar får vinterförvaras 
i GK.  GK har haft incidenter där vinter
förvarade båtar fallit omkull i vinterstor
mar och dragit med sig andra båtar i fallet.

Av och påmastning sker med hjälp av 
mastkranen. Se avsnittet ”Vett och etikett 
vid masthantering”

Under vintern skall masten förvaras i 
mastskjulet eller båtskjulet (om du har 
skjulplats) eller liggande på båten. Mas
ten skall vara försedd med GK:s gula 
lapp med ägarens namn. Bommar får inte 
uppbevaras i mastskjulet! Spridarna bör 
avlägsnas från masterna som uppbevaras 
i mastskjulet. ”Båtlösa” master får inte up
pbevaras utan tillstånd i mastskjulet.

Sjösättning och upptagning
Boka ditt båtlyft via GKs webbase
rade bokningssystem https://vello.fi/
gullkronakryssarklubb/

Förbered upptagning och sjösättning så 
långt som möjligt på förhand. Båten skall 
vara klar för lyft på överenskommen tid 
och plats. Hamnen stängs och sista mö
jlighet att lyfta båten är årligen  31 oktober 
eller tidigare om vintern är tidig.

Gk rekommenderar båtägare att 
byta till hårda bottenfärger
Som en följd av myndighetskrav kommer 
GK att bli tvungen att investera i så kallade 
tvättplattor som samlar upp det miljögifti
ga tvättvattnet från bottentvättandet. Re
kommendationen är att båtägarna slutar 
använda de mjuka smetiga bottenfärger
na av miljöskäl. Ett obestridligt faktum 
är att bottenfärgerna är giftiga. De mjuka 
färgernas effekt baserar sig på urlakning 
vilket medför olägenheter då de smetar av 
sig. Vid upptagningen på hösten lossnar 
en stor del av färgen då båtbottnen tvättas 
vilket medför en ytterligare miljöbelast
ning då gifterna i färgen först hamnar på 
marken för att sedan sköljs ut i havet av 
regn och snösmältning.

På sikt kommer miljökraven på botten
färger att öka och då kommer de mjuka 
färgerna att förbjudas. Vissa klubbar, ex
empelvis Helsingfors Segelklubb (HSK), 
har redan infört förbud mot mjuka färger 
från och med 2017. Se: 

http://www.hoski.fi/toimikunnat/sata
ma/pohjamaaliillansatoa.

Flera GK medlemmar har redan bytt 
eller kommer att byta till mera lättsköt
ta hårda bottenfärger. I detta samman

hang är det skäl att påminna båtägarna 
om att rengöring av båtskrovet med sod
ablästring på GK:s område är förbjudet. 
Andra rengöringssätt är tillåtna under 
förutsättning att den avlägsnade färgen 
och slipdammet samlas upp och behand
las som problemavfall samt att nödvändi
ga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra 
nedsmutsning av omgivningen och gran
nbåtar.

Det finns alternativ  
för giftfärger
Det största problemet på båtbottnarna 
är havstulpanen, vars larver i allmänhet 
fäster sig vid sitt underlag under några 
veckor i månadsskiftet juli–augusti. Båt
botten kan hållas fri från växtlighet också 
med miljövänliga metoder. Det enklaste 
sättet är att skura den regelbundet t.ex. 
med rotborste.

Under de senaste åren har information 
om tidpunkten då havstulpanens larver 
fäster sig funnits tillgänglig, och därför 
har Håll Skärgården Ren rf grundat Roc
cotjänsten för sina medlemmar. Se mera 
information: http://www.hallskargarden
ren.fi/sv/salletjanster/roccotjanst

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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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

Riktlinjer och tips för säkert 
hanterande av mastkranen i 
Skräbbölehamnen 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

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



44    45

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 
GKmedlemmar 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.

Nyregistrerade medlemmar får ett 
automatiskt email från Suuli med 
medlemsnummer och lösenord. Efter 
detta kan du logga in i systemet med ditt 
medlemsnummer i förbundet samt ditt 
eget lösenord. Ditt medlemsnummer i 
förbundet hittar du på GK:s fakturor. 
Lösenord har du antingen från tidigare, 
eller så skapar du det vid första inloggn
ing. Ifall du glömmer ditt lösenord efter 
att du har skapat det, kan du förnya det 
genom att klicka på “Glömt lösenordet?” 
(“Unohtuiko salasana”) på inloggnings
sidan. Du loggar in på Suuli på adressen 
suuli.spv.fi . Mera information hittar 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: 
- e-postadress (helst personlig, 
undvik jobbadress) 
- mobiltelefonnummer 
- hemadress

OBS! Det är viktigt att du har korrekt 
epostadress och mobilnummer i registret 
för att du skall kunna ta emot viktig infor
mation från klubben. Uppstår det prob
lem med medlemsregistret skicka då ett 
epostmeddelande till hamn@gk.fi.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU SJÄLV DINA MEDLEMSUPPGIFTER

Medlemsregistersystemet sköter också om 
fakturering och uppföljning av inbetaln
ingarna till GK. Medlemmarna bör ge akt 
på följande vid betalning av räkningar: 

1) Kom ihåg rätt summa, konto och 
referensnummer! Räkningarna måste 
betalas med exakt den angivna 
summan till exakt det konto och 
med exakt det referensnummer 
som står på räkningen. Om så inte 
görs noteras inbetalningen inte av 
den elektroniska avstämningen och 
resulterar i en obefogad påminnelse-
faktura.

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 (Båtskjulsplatser samt segel-
boxar) 

 ཛྷ Höst (Vinterförvaring ute).

Massfaktureringarna föregås av ett påmin
nelsesms och ett epostmeddelande som 
uppmärksammar medlemmarna på att en 
GKfaktura är utskickad. Epostfakturerin
gen i kombination med SMSpåminnelser 
har radikalt förenklat fakturering och up
pföljning både för medlemmarna och GK. 

Vidare faktureras enskilda avgifter (In
skrivning, Seglarskola, GKartiklar) efter 
behov. Vid massfakturering får medlem

marna ett smsmeddelande om att fak
turorna skickats ut och att alla behöver 
kontrollera att de verkligen får sina fak
turor. För pappersfakturor uppbär GK ett 
faktureringstillägg på 5 €.

Åtgärder vid obetalda räkningar 
Årligen blir ett stort antal GKfakturor av 
olika orsaker obetalda. Det här orsakar my
cket extra och onödigt arbete i hanteringen 
av ekonomin och är orättvist mot den stora 
majoritet av medlemmar som sköter sig till 
punkt och pricka. Verksamhetsgranskarna 
har påpekat detta och av den anlednin
gen 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  Kontakta ome
delbart registeransvariga per email. GK 
styrelse.”

Det är alltså ytterst viktigt att dina 
kontakt uppgifter hålls uppdaterade.

Fakturering
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FAQ, ofta förekommande frågor

Varför ser fakturan så konstig ut?
Faktureringssystemet är baserat på SBFs som är ett klumpigt hopkok med flera  da
tabaser som är tänkt att passa för alla Finlands båtföreningar. GK har därför mycket 
begränsade möjligheter att påverka utformningen av fakturan. Epostfakturan är någor
lunda läslig men pappersfakturan är kryptisk. SBF har inte velat göra förbättringar trots 
påtryckningar från GK.

Varför får jag påminnelsefaktura fast  
jag vet att jag har betalat räkningen?
Om du är säker på att du knappat in rätt summa, konto och referensnummer vid 
betalningen så ta en bild av din inbetalning så skicka den till register@gk.fi eller  hamn@
gk.fi så reder vi upp det.

Varför får jag ingen faktura?
Har du uppdaterat dina kontaktuppgifter: epostadress (helst personlig, undvik job
badress), mobiltelefonnummer och hemadress?

Varför får jag inget sms-meddelande från GK?
GKs sms meddelanden skickas ut med ett program som heter Messto. Det är möjligt att 
ditt mobiltelefonummer saknas i det registret. Ta i så fall kontakt med hamn@gk.fi så 
reder vi upp det.

Varför saknas min båt i årsboken?
Båtregistret i årsboken är en lista på de båtar som godkänts i föregående års besiktning. 
Båtregistret hanteras av besiktarna och ibland kan besiktade båtar ändå fattas från års
bokens lista. I de fallen är det bäst att ta kontakt med den besiktaren för att reda upp 
saken.

Saaristotie/Skärgårdsvägen 3718 
21650 Lillandet

Puh./Tel. 0400 925 726
leila.viikari@venetex.fi

www.venetex.fi

Venekuomut, patjastot 
ja istuimet
Båtkapell, madrasser 
och bänkar

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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Alla nedan, som blivit GKmedlemmar under 
2020 önskas hjärtligt välkomna. Hoppas ni skall 
trivas i GKgemenskapen och att ni aktivt deltar 
i klubbens olika aktiviteter.

NAMN MEDLEMSKATEGORI HEMORT

PerOlof Andersson
CarlGösta Eklund
Mikael Enberg
Bob Essén
Niklas Feiring
Ilkka Herlin
Aapo Herlin
Eino Herlin
Helena Herlin
Leif Jahn
Emil Johansson
Saara Kankaanrinta
Peter Korin
Elias Lax
Andreas Lehtinen
Atte Ljungqvist
Anders Mattsson
Markus Mattsson
Jari Mylläri
Felix Nordqvist
Larry Österman
Alfred Pennamo
Tom Penttinen
Tero Rauhanen
Fredrik Sandström

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 GKgemenskapen 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    

Nya medlemmar
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I BÖRJAN AV JANUARI 2021 nåddes vi av 
sorgebudet att StigErik “Stickan” Bruun 
avlidit efter en svår sjukdomstid. 

Intresset för båtlivet började när Stickan 
var liten. Stickan, som var född 1954, var 
familjens mellanbarn i en syskonskara på 

tre. Familjen hade en ’puttputt’båt 
i Aura å nära bostaden och med 
den färdades man till Houtskär. 
Där hyrde familjen en stuga i Hyp
peis by och resan ut tog 78 tim
mar, returresan lika länge. 

Familjen byggde i medlet av 
1960talet en egen stuga vid det 
smala inloppet till Hyppeis. Stugan 
blev hela familjens ögonsten och 
där vistades man hela sommaren. 
Stickans far Henrik var professor 
vid Åbo Akademi och hans stora 
intresse var att samla fjärilar.

När Stickans fru Helena kom med 
i bilden hade Stickan redan egen 
båt, en Snipe som de seglade med 
på tumanhand under några år. Eft
er det gjordes några seglatser med 
en Rock 20 som Stickan och Hele
na ’hyrde’ av studiekompisen Lasse 
Johansson. Efter det blev det egen 
båt igen när familjen utökades 
med barnen. Det var då en Ols
son 22 där två vuxna och tre barn 

packades in på kortare seglatser. Familjen 
gjorde många besök i Porthamnen och 
många turer på Gullkrona fjärd.

Olsson 22:an byttes så småningom till en 

Stig-Erik “Stickan” Bruun

I N  M E M O R IA M

Stickan var aktiv i GK under flere decen
nier och fungerade i många år som inten
dent för Porthamnen. När han lämnade 
detta uppdrag fortsatte han som besikt
ningsman under många år ända fram tills 
hälsan satte stopp.  

motorbåt, en Finnsport 650, för snabbare 
turer ut i skärgården. I Finnsporten levde 
familjen båtliv i nästan tio år. Dragningen 
tillbaka till segelbåt blev så småningom 
för stort och då byttes motorbåten till  
s/y Lazy Days (Finn Express 83) som ut
nyttjades av främst Stickan på ensamturer 
men också av sonen Calle. Lazy Days fick 
hösten 2018 sällskap av motorbåten m/y 
Helena, en Merry Fisher 645. Den skaf
fades för att göra det möjligt att ta famil
jen med barn och barnbarn ut till stugan 
och skärgården i och med att Stickan blev 
pensionär. Ödet ville dock annat, Stickan 
hann endast med en kort provtur och en 
annan kortare tur förrän sjukdomen slog 
till och krafterna började tryta.

Ansvaret för den kära stugan i Hyppeis föll 

i och med föräldrarnas bortgång på Stick
an. Det stora projektet som sammanföll 
med pensioneringen var att uppgradera 
stugan med rinnande vatten, omfattande 
elinstallationer och ett nytt kök. Det behö
vdes då familjen utökats med äkta hälfter 
och fyra barnbarn samt ett femte på kom
mande. Intresset för natur och skärgård 
har gått vidare i arv till barn och barnbarn 
och stugan i Hyppeis är fortsättningsvis i 
flitig användning.

Vi minns Stickan som en trygg och pålitlig 
vän, en omtyckt Porthamnsintendent och 
besiktiningsman.

Berndt Lönnberg
Ralf Juslin

Foto: Ida-Maria Mitchell ( f. Bruun, Stickans dotter)
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Seppo Kilpinen, en passionerad lång
färdsseglare och GK medlem i två omgån
gar, sov bort på alla helgons dagen 2020 
efter en långvarig sjukdom. Gnistan till 
segling fick Seppo, ca. 1965 då en bekant 
seglade förbi den sommarstuga som vi 
hyrde in Velkua. Under en två timmars 
seglats, med stugans motorbåt i bogsering, 
mognade beslutet att skaffa en segelbåt. 
Till nästa säsong köptes s/y Nutcracker av 
typen Stanley 18 som var byggd av faner 
och hade ett grönt skrov. Intresset för seg
ling visade sig vara av permanent slag ock 
snart byggdes skrovet till en GTkryssare 

av Siltalas båtvarv. Båten, som skulle 
få namnet enligt sjöfarartraditionen 
s/y Reija, inreddes på gården av en 
lokal snickare. På samma plats gjöts 
även blykölen. Med s/y Reija blev se
mesterseglatserna längre och riktades 
från Bläsnäs till Saimen i öst och till 
Åland i väst. I början av 70talet skaf
fades Sveakryssaren Joemarin 36 s/y 
Reana som seglades hem från varvet 
i Joensuu till den dåvarande hemma
hamnen Borgå å. Skärgårdshavet blev 
igen hemmavattnet i slutet av 70talet, 
först Rimitos kyrkfjärd som bojplats, 
sedan Nådendal och till sist Stormälö. 
Med s/y Reana seglades det även län
gre till väst, till och med till Visby. Med 
det minskade antalet besättningsmed
lemmar och intresset att segla även 
vidare blev valet av nästa båt en Hall
bergRassy 29 som seglades hem från 
varvet i Orust. S/y Karoliina seglade 
bland annat till Höga Kusten, tog del i 
“Course Kemi” nonstop kappsegling 

från Mariehamn till Kemi samt i en eskad
er till Gdansk. Den sista i serien av Seppos 
och Kaarinas segelbåtar blev s/y Karolii
na II, en Najad 340 byggd i 1991. Utöver 
östersjön seglade Seppo i Grekland, 
tog del i ARC Rally som besättning och 
seglade till St.Helena med TS Helena. 
Tack vare segling etablerades många lång
variga vänskapsförhållanden bland med
lemmarna i GK och Sjöbjörnarna.

Antti Kilpinen

Seppo Kilpinen

I N  M E M O R IA M

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

Välkommen!

Vi är här när du behöver oss!

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

Djursjukhus Vettori
Purokatu 3, Reso
Tidsbeställning 0201 800 770 eller evidensia.fi 
Samtal till företagsnummer som börjar med 020 kostar från fast nätanslutning 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/min
 och från mobilt nätverk 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.
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 57

Från
kommittéerna

Porthamnen
PORTHAMNSKOMMITTÉN ANSVARAR FÖR underhåll och utveckling av vår ge
mensamma utehamn på Jermo. Porthamnskommitténs sammansättning 2021: Vesa 
Erkkilä, Mikael Granholm, Tobias Henriksson, Håkan Johansson, Kari Kerke, Mathi
as Kerke, Tor Lauren, Harri Laaksonen, Ismo Salminen, Heikki Sukkinen och Viktor 
Tschernij. 

Den milda vintern gynnade genomföran
det av ”Juniorhamnsprojektet”. Trots att 
arbetet startades redan efter årsskiftet och 
gruppen jobbade de flesta veckosluten un
der hela vinterhalvåret skruvades de sista 
plankorna på plats i juli. Pandemin satt 
begränsningar även i Porthamnen. An

Året som gick
vändningen av bastu och paviljong måste 
begränsas och talkon kunde inte ordnas. 
Trots de nödvändiga åtgärderna visade 
registreringarna i både hamn och bas
tuboken en ökning av besök jämfört med 
föregående år. 

Kökar. Foto: Tobias Henriksson

Sommar vid Porthamnen 
Foto: Marie Gestranius
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PORTHAMNEN

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

 ཛྷ ifall du märker brister eller annat som 
porthamnskommittén borde få veta, 
skicka mail till porthamnen@gk.fi  
eller lämna ett meddelande på infotav-
lan vid förrådet. Infotavlan används 
även av kommittén för att informera 
besökarna om små sysslor, som man 
gärna får ta itu med. 

Porthamnsdagen ordnas oftast i början av 
juni och är främst riktad till våra nya med
lemmar. Här efterlyses aktivitet av de nya 
medlemmarnas ”faddrar”. Ta med den nya 
medlemmen/medlemmar till Jermo för 
att de skall få bekanta sig med vår ”pärla” 
och samtidigt ger vi dem möjligheten att 
träffa andra likasinnade seglare. 

Porthamnen står öppen för alla medlem
mar under midsommarhelgen. Vi hoppas 
se hamnarna fyllda med båtar och medle
mmar fira midsommar i trevlig samvaro. 

Årets juniorläger arrangeras av Junior
kommittén den 1215.8. Medlemmarna 
bedes ta i beaktande juniorernas och ar
rangörernas behov av hamnen, pavil
jongen och bastun. Användningen av 
paviljongen och bastun under lägret bör 
koordineras med lägerledarna. I god 
GKanda och med rätt attityd kan alla 
njuta av faciliteterna även under lägret.

Säsongen har för vår del startat redan ti
digt i februari. Vi passade på att stötta 
bryggorna i östra hamnen då isarna ännu 
bar och fötterna hölls torra. För övrigt 
kommer årets större projekt bli att förnya 
fönstren i paviljongen, dessutom kommer 
bastuspisen att bytas. 

Tyvärr ser det för tillfället ut som om 
pandemin skulle hålla i. Därmed är vi 
tvungna även i år att glömma tanken på 
en gemensam, öppen för alla medlemmar, 
utedag i Porthamnen i talkoanda. Port
hamnen öppnar för säsongen lördagen 
den 8.5.2021. Vi följer THL:s instruktion
er och kommer att informera medlem
marna närmare säsongstart om eventuella 
restriktioner för användning av bastun 
och paviljongen. 

Kommittémedlemmarna börjar sina de
jourturer i Porthamnen vecka 20 och 
dejouren fortsätter till vecka 40. Trots att 
vi har en grupp aktiva kommittémedle
mmar, som regelbundet besöker Port
hamnen och ser till att allting är i skick 
och att det är prydligt, vill vi påminna alla 
medlemmar om vissa allmänna regler och 
rekommendationer: 

 ཛྷ kom ihåg att de inte finns någon or-
ganiserad sophantering i Porthamnen, 
d.v.s. alla bör plocka med sig sitt skräp

 ཛྷ för allas trivsel städar man efter sig i de 
utrymmen man använt

 ཛྷ kom ihåg att brunnsvattnet inte är 
drickbart!

 ཛྷ utnyttja diskmöjligheten uppe i pavil-
jongen, men kom ihåg att inte slösa 
vatten

Blicken framåt

PORTHAMNEN

Forneldsveckoslutet har traditionellt sam
lat flera båtlag till Jermo. Vi hoppas vår 
fina paviljong kan stå er till tjänst även i år. 

Gemensamma bastuturer för damer och 
herrar kommer att vara förhandsbokade 
i bastuboken på fredag och lördag kväll 
från och med juni till mitten av september 
enligt följande: 

 ཛྷ fredagar dambastu 19:00-20:00 och 
herrbastu 20:00-21:00

 ཛྷ lördagar dambastu 18:00-19:00 och 
herrbastu 19:00-20:00

Detta för att så många båtlag som möjligt 
erbjuds möjligheten att njuta av vår fina 
bastu i den skyddade bastuviken. 

I år kommer vi att slå av el och stänga av 
vattnet lördagen den 16.10. Ifall hösten är 
tidig, är det självklart att vi måste reagera 
enligt väder för att undvika materiella 
skador.

Porthamnskommittén önskar alla medle
mmar en fin seglingssäsong 2021 och ge
mytliga stunder I Porthamnen.

Kari Kerke
Porthamnsintendent
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Juniorkommittén

JUNIORVERKSAMHETEN i Gullkrona Kryssarklubb r.f. är en 
viktig och värdefull del av klubbens verksamhet där vi strävar 
efter att ge barn och ungdomar ett intresse för segling och klub
bens verksamhet överlag. 

Under jolleskolan och seglingslägret lär sig barnen bemästra hav 
och vind. De utvecklar sin fysik och blir hela tiden bättre på att 
hantera sin jolle i olika väder och vindar. Gott kamratskap och 
samarbete är också en viktig del av juniorverksamheten. Des
sutom utvecklas juniorerna i gott sjömanskap och utvecklar en 
glädje och ödmjukhet över att vistas till sjöss. Till verksamheten 
hör förutom jolleskolan och seglingslägret också bl.a. lekar, 
deltagande i tävlingar och andra klubbars verksamhet. Många 
av juniorkommitténs medlemmar har tidigare varit deltagare i 
klubbens juniorverksamhet. 

Juniorkommittén bedrev under 
året 2020 främst en verksamhet 
som bestod av jolleskolan och ett 
seglingsläger. Trots pandemiläget 
under våren kunde jollskolan ge
nomföras nästan som normalt med 
många ivriga deltagare. Verksam
heten har som tidigare år fortsatt 
att vara populär och vi har haft 
nästan full beläggning. 

Jolleskolan arrangerades på 
måndagar kl 17.3019.30 med start 
den 1 juni eftersom pandemiläget 
tidigare under våren förhindrade 
en normal start på jolleskolan i 
början av maj. Cirka 25 barn del
tog i jolleskolan under året vilket 
är bra. Jolleskolan pågick till mid
sommarveckan före en sommar
paus fram tills skolorna hade börjat 
igen i augusti. Då pågick jollesko
lans hösttermin med träffar varje 
måndag från 24 augusti till 28 sep
tember. Den sista gången i septem
ber firades avslutning med lekar, 
glass, godis och diplomutdelning. 

Sista veckoslutet av sommarlovet arrang
erades det mycket omtyckta seglingslägret 
i fina Porthamnen i Jermo. På program
met fanns en massa segling, sjöslag med 
bastubadande och mycket rolig samvaro. 
Vädret och vindarna var omväxlande. To
talt deltog 23 barn och 7 ledare i lägret. 
Med fanns också många duktiga föräldrar 
och andra vuxna som hjälpte till med ar
rangemangen på olika sätt. Seglingslägret 
fick bli ett mycket fint avslut på sommar
lovet för alla som deltog. Kom gärna med i 
augusti 2021 för att ta del av gemenskapen 
på det roliga lägret! 

I jolleskolan har vi övat seglingsfär
digheter, tränat tävlingsstarter, tränat att 
kantra med en jolle och räta upp jollen, 
övat olika knopar mm. Att rigga sin jolle 
innan segling samt plocka undan allt efter 

seglats har också övats. Allt har gjorts 
med glimten i ögat och att ha roligt till
sammans har varit viktigt. De äldre ju
niorerna har förutom att segla ensamma 
i sin egen jolle också tränat en del på att 
segla tillsammans i klubbens fina 606:or. 
Hur mycket de utvecklats i detta fick vi 
prov på under klubbmästerskapet i sep
tember då juniorerna placerade sig på en 
fin andra plats trots hårda vindar och hårt 
motstånd. Samtliga deltagare i jolleskolan 
utvecklades mycket under året och vi hop
pas att de vill fortsätta i maj 2021 då verk
samheten fortsätter. 

En förutsättning för att verksamheten ska 
vara trygg och givande för barnen är att 
utrustningen är i gott skick och väl under
hållen. Därför uppdateras och underhålls 
utrustningen efter behov. 

Många ledare har bidragit till att jollesko
lan har kunnat genomföras och även 
övriga vuxnas hjälp har varit värdefull! 
Förutom jolleskolan har juniorkommit
tén ständigt behov av hjälp gällande un
derhållet och om du känner att du kunde 
tänka dig att hjälpa till med det här mottas 
all hjälp med stor tacksamhet. 

Året som gick
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JUNIORKOMMTTÉN

Jolleskolan riktar sig i huvudsak till flick
or och pojkar i åldern 815 år men man 
kan delta i verksamheten också efter att 
man har fyllt 15 år. Vi seglar med jollar 
i klasserna optimist, zoom8, ejolle och 
606. Samtliga båtar är i gott skick och 
således trygga. De olika jollarna erbjuder 
möjligheter att utveckla sina kunskaper 
under många år. Det är också möjligt att 
hämta sin egen jolle till GKhamnen för 
användning under jolleskolan. 

Verksamheten för juniorerna är långt fär
digplanerad men vi behöver förstås ta det 
pågående pandemiläget pga Covid19 i 
beaktande. I nuläget hoppas vi ändå på att 
kunna inleda jolleskolan måndagen den 
3 maj kl 17.3019.30 i GK:s hemmahamn 
i Skräbböle. Jolleskolan fortsätter varje 
måndag fram till midsommarveckan den 
21 juni, innan vi tar en sommarpaus tills 
skolorna har börjat i augusti. På hösten 
fortsätter jolleskolan den 23 augusti fram 
till avslutningen den 27 september. Om re
geringen inför restriktioner som påverkar 
den planerade verksamheten så informer
ar vi om saken på klubbens hemsida, på 
klubbens facebook samt i whatsappgrup
pen för föräldrar för de barn som är an
mälda till jolleskolan. 

I jolleskolan lär sig barnen segla och bli 
bekanta med havet som element. Även lite 
motorbåtshantering ingår. Dessutom be
främjas gott sjömanskap och en god kam
ratanda, allt under lek och skratt. Seglarna 
delas in i två grupper: nybörjare och de 
som redan deltagit i jolleksolan några år. 
Alla deltagare behöver ha med sig en egen 
flytväst (utan krage), vattenflaska, keps, 
solglasögon och lämpliga kläder enligt 

väder. Ett ombyte är också alltid bra att ha 
med sig ifall man tar sig ett oplanerat dopp. 

Under den sista veckan av sommarlovet ar
rangeras seglingslägret i fina Porthamnen 
i Jermo som en rolig avslutning på som
maren. I år är datumen för lägret den 12
15 augusti med start från hemmahamnen 
i Skräbböle på torsdagseftermiddagen. 
Faciliteterna i Porthamnen är utmärkta 
för ett seglingsläger. Under lägret seglar vi 
mycket, badar bastu, simmar och umgås. 
Föräldrar får gärna komma med på lägret 
för att hjälpa till men det är inget måste. 
Deltagarnas familjebåtar kan förtöjas i 
östra hamnen medan övriga medlemmar 
ombeds förtöja vid veteranbryggan med
an seglingslägret pågår. Lägret avslutas på 
söndagen och vi brukar komma tillbaka 
till Skräbbölehamnen ca 1516tiden. Före 
lägret behövs hjälp av föräldrar och andra 
för att lasta jollarna och efter lägret för att 
lossa och föra in jollarna i skjulet. 

Vi ser fram emot ännu en fin säsong med 
många ivriga seglare inom juniorverk
samheten! 

Juanita Heikius 
Juniorchef 

Blicken framåt

Färjornas och förbindelsebåtarnas 
uppdaterade tidtabeller  

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

finferries.fi
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Tävlingskommittén
SÅHÄR I RETROPERSPEKTIV får vi väl 
vara tacksamma för de kappseglingar 
som trots pandemin kunde arrangeras 
2020. Programplanerna inför kommande 
tävlingssäsong är rätt digra, så nu får vi 
hoppas på att restriktioner, väder och vac
cin skall hjälpa oss att förverkliga en fin 
tävlingssäsong 2021.

Efer att fjolårets Kihti Two Star, Högland 
Race och Korpo Runt inhiberats, körde 
fjolårets tävlingssäsong ur GKperspektiv 
i gång med Airisto Regattan i mitten av 
augusti. 

Det tidigare lyckade samarbetet för att 
publikvänligt visa upp segelsporten till
sammans med den lokala företagar
föreningen, Cityregattan, inhiberades. I 
stället ordnades spännande klubbmäster
skap med chasingstart på Kyrkfjärden 
i hård, byig vind och septemberregn. 
Jolleklasserna inhiberades, men LYSklas
sen vanns av La Monde Mia. Med glädje 
kunde vi notera att klubbens egna 606:a, 
GK Sunrise, seglad av klubbens juniorer 
seglade in som tvåa. Jolleklassernas, dvs 
Ejolle, Zoom 8 och Optimistklassernas 
klubbmästerskap ordnades en dryg vecka 
senare med 11 deltagare i frisk vind. 

October race ordnades planenligt med 
GKbåtarna Chili, La Monde Mia, Easy 
Blue och Josefin på startlinjen. 

Och inför 2021? GK är en etablerad 
tävlingsarrangör och kommer att fortsät
ta arrangera tävlingar, både i form av sa
marrangemang med distriktets övriga 
klubbar typ Airisto Regattan eller i form 
av egna arrangemang, så som klassikern 

October Race. En intressant havskappseg
lingstrend är det ökade intresset för DH, 
eller Double Handed kappseglingar. Kihti 
Two Star är den mest kända DHkappseg
lingen inom vårt distrikt och i år skulle GK 
ha stått för arrangemanget men tävlingen 
blev inhiberad p.g.a. coronasituationen.

Från tävlingskommittén hoppas vi på ett 
aktivt deltagande i olika tävlingar. Låt oss 
veta hur vi kan hjälpa för att få se ett aktivt 
deltagande. 

Svante Pahlman
Tävlingschef

26.6.2021

29.7-1.8.2021

3-4.7.2021

2-3.10.2021

Högland Race
Inhiberad.

Airisto Classic Regatta 
ASS, TTPS, TPS & GK

FE83 Klassmästerskap
GK

October Race
GK

Tävlingskalendern 2021

Planer utan fastslagna datum 

 ཛྷ 606 Cup på Kyrkfjärden  
 ཛྷ City Regatta och/eller klubbmästerskap

TÄVLINGSKOMMITTÉN
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Hamn- och  
fastighetskommittén

I Skräbbölehamnen reparerades bryg
gor och stolpar och bojar justerades efter 
vinterns och isens härjningar. Ett 20tal 
stolpar flyttades närmare bryggan för att 
underlätta start och landningsmanövrer i 
frisk sidovind. På grund av de då rådan
de rekommendationerna angående 
COVID19 ändrades besiktningsförfaran
det. Genom ett styrelsebeslut förlängdes 
besiktningen för 2019 så att den också 
gällde 2020. Nybesiktningar utfördes på 
distans med olika former av videoförbin
delse. Denna kombination av fjärr och 
självbesiktning kunde på så sätt genom
föras utan att funktionärer och medle

Skräbbölehamnens vårarbeten börjar med 
att reparera bryggor och stolpar och just
era bojar efter vinterns och isens härjning
ar. Det 15tal stolpar som ännu finns kvar 
ute på piren skall flyttas närmare bryggan. 
Ett 20tal bojar med sönderfrätta kätting
ar byts ut mot svarta bojar med lina.

Under verksamhetsåret planerar Hamn 
och Fastighetskommiten att hyra ett 4 
hjuls drivet fordon med kapacitet att flytta 
båtbockar och trailers samt utföra olika 
fastighetsuppgifter. Vidare planeras bättre 
LEDbaserad belysning till både Skräb

Blicken framåt

Året som gick

mmar i onödan exponerades för smitta. 
Under året 2020 besiktades 226 båtar 
varav 135 segelbåtar och 91 motorbåtar. 
Eldsläckargranskning utfördes på ett li
knande sätt i Skräbbölehamnen, eldsläck
arna samlades in några dagar i förväg och 
granskades den 18.5 utan folksamling. 
Det sedvanliga städtalkot inhiberades.

Ett smidigt kortbaserat debiteringssys
tem introducerades för trucklyften. Det 
webbaserat bokningssystem för båtlyften 
finslipades. Båda systemen visade sig 
fungera riktigt bra och var mycket upp
skattade av medlemmarna.

bölehamnen och Slipen. Styrelsen bered
er också planer på en kommande byggnad 
för underhåll av för GKbåtar och jollar.

Eric Chanfreau
Hamnkapten

MILJÖKOMMITTÉN arbetade detta 
år som sitt första officiella år som 
kommitté. Miljöstrategin är nu en 
del av verksamheten och uppdat
eras återkommande. Under vårvin
tern avslutade Lena Långbacka sitt 
arbete gällande kartläggningen av 
miljöpåverkan i GK.

Miljökommittén uppdaterade klub
bens avfallshanteringsplan tillsam
mans med Pargas stads miljötillsyn, 
staden kom med krav på tvättplattor 
(senast 2022).

Sopsorteringen utvidgades under 
sommarens lopp till att även ha kärl 
för metall och plast på både slipen 
och Skräbbölehamnen. Tillfälliga skyltar sattes upp.

Miljökommittén planerade och visionerade om flera mö
jligheter att nå klubbmedlemmar med tips, idéer och tyd
ligare sopsortering.

Helena Hartman
Miljöansvarig

Miljökommittén
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Infokommittén

INFOKOMMITTÉN ansvarar för att all 
kommunikation flödar smidigt inom 
föreningen. Detta innebär att informa
tionen bör vara relevant och engagerande, 
skickas ut med jämna mellanrum 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 infor
mationsflödet ligger dock inte enbart på 
infokommittén. Det är viktigt att ni som 
mottagare också meddelar oss om förän
dringar 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 nätsi
dan och varje månad utkommer infobla
det där de gångna och kommande hän 
delserna är samlade. Som stöd till nätsidan 

och infobladet kan allmän medlemsinfo 
skickas ut vid behov per epost och de 
mest brådskande ärendena skickas alltid 
per textmeddelande. Nätsidans aktuella 
händelser uppdateras i den elektroniska 
kalendern samt publiceras på anslagstav
lorna i hamnen. Facebook används för 
mer informell information samt för att 
påminna om kommande evenemang. 

Utöver dessa kanaler har vi förstås års 
boken och GKkalendern som utkommer 
årligen. Årsboken fungerar som ett he
lomfattande uppslagsverk och har tillbak
ablickar från det gångna året, intressanta 
artiklar och planer inför framtiden samt 
viktig medlemsinfo. GKkalendern 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 bund
en till konkreta händelser och evenemang 
på samma sätt som verksamheten för 
många av de övriga kommittéerna. I stället 
rullar arbetet på som vanligt och informa
tionen flödar. 

Året som gick
 
Det gångna året sköttes med en lite min
dre infokommitté. Största delen av kom
mitténs tid gick till att hjälpa koordinera 
årsboken, skapa GKkalendern och up
prätthålla föreningens olika information
skällor. En del utvecklingsjobb gjordes 
också. För att göra årsbokens annonsar
bete lättare skapades ett mediakort och 
en standardiserad struktur för insamlande 

Blicken framåt
 
Året 2021 är igång och arbetet fortsätter 
aktivt med nya medlemmar i kommittén. 
De nya kommittémedlemmarna är Jock
um Lundsten och Oliwer Bäcklund. Erik 
Nordenswan fortsätter som Facebookan
svarig och Mathias Kerke fortsätter som 
ordförande för kommittén.

Infokommittén har från och med i år en 
större roll i koordinerandet av årsboken 
efter att Ralf Juslin valt att överlåta reda
ktionen åt yngre generationer. Detta med
förde en liten omstrukturering i innehållet 
för att göra arbetet enklare att utföra. In
nehållet i årsboken skall naturligtvis evol
vera med åren men en standardisering av 
det grafiska formatet är viktigt för att hju
let inte varje år måste uppfinnas på nytt då 
ansvaret för boken nu är lite mer decen
traliserat. Infokommittén tackar Raffe för 
alla dessa år med årsboken och hoppas få 
dyrbar konsultering även i framtiden!

Förnyandet av nätsidan är fortfarande i 

och lagrande av annonser. För att se till 
att allt det grafiska klubben producerar 
hålls i styr skapades en grafisk anvisning 
varmed GK’s logo fick standardiserade 
färger. Fastslagna färgkoder gjorde ar
betet med t.ex GKkalendern enklare. För 
kalender skapades ett eget standardiserat 
botten som gör arbetet enklare och sparar 
på kostnader.

startgroparna och kommer att fortsätta på 
hösten då det finns mera tid för utveck
ling. Sidan kommer att ha ett liknande up
plägg som de nuvarande sidorna som ska
pades av Lena Malmio. Egenskaper som vi 
anser att vore viktiga att inkludera är t.ex. 
enklare bokning av båtlyft och sovkojer, 
en dedikerad kalender för evenemangen, 
inloggning för medlemmar samt en köp 
och sälj sektion. Mera om detta senare i 
år.

Mathias Kerke
Infochef
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Sommar-
läsning

Slussning i Vääksy kanal.

Fredagen den 26.6.2020

VÅR EN ANING ANNORLUNDA semes
terseglats startade efter arbesveckan på 
fredag eftermiddag med att dra vår nya ly
ftkölbåt s/y Easy Blue med trailer till Lah
tis, närmare bestämt till insjö Vesijärvis 
strand (WGS 84 N 60° 59’ 20,754” E 25° 
38’ 21,098”). Dagen var en av sommarens 
varmaste och det var ännu ordentligt var
mt när vi kom fram. Ett antal ungdomar 
och annat folk hade samlats i stranden. Vi 
var säkert en sevärdhet för de flesta när vi 
alldeles i centrum riggade båten och sjö

Familjesegling  
på Päijänne

Lördagen den 27.6.2020

Morgonen grydde vindstilla och vi 
visste att det skulle bli en het dag. 
Vi lyckades antagligen upphandla 
den sista SUPbrädan i hela södra 
Finland från Lahtis Tokmanni. De 
hade gott åt som smör under de se
naste veckorna. SUPbrädet visade 
sig vara en ypperlig mojäng på vår 
resa. Det såg nog litet komiskt ut 
med bredan vars längd var nästan 
hälften av båten, men den åkte smi
digt med på Easy Blues däck.

Vi kastade loss från Lahtis kl. 10 
och körde med Suzukin ut på det spegel
blanka Vesijärvi. Bakom oss blev Lahtis 
stora hoppbacke och ett par mindre. Vi 
beundrade de fina villorna som fanns 
längs med stränderna medan vi puttrade 
på. Vid halvdags hade det blivit så hett, att 

satte den omringade av nyfikna blickar 
och frågor. När vi vid midnattsstiden var 
klara och alla förnödenheter från bilen var 
lastade in eller i sittlådan i den 6,5 meter 
långa Easy Blue väntade en svettig natt vår 
familj, som bestod av fem personer plus 
hunden Lilli. Skärmen till det nya solcell
systemet visade under natten innetem
peraturer upp till 36°C!  Ungdomarna var 
ändå nöjda, för laddningsregulatorn var 
utrustad med två USBportar, med vilka 
man kunde ladda mobiltelefonerna.

vi stannade motorn och hoppade i sjön 
mitt på fjärden. Det var en fin känsla med 
sött vatten som var behagligt varmt.

Vi anlände till Vääksykanal (N 61° 10’ 
35,576” E 25° 32’ 9,399”) klockan 13. 

Vattenlekar i Keitele
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Före det måste vi segla under en bro som 
hade 11 meter fri höjd,  men det gick ju 
fint för vår exakta masthöjd är 9,6 m. 
Vääksykanal är Finlands mest använ
da frititdsbåtskanal. Nu var det en varm 
sommarlördag och 
många båtar var i 
farten. Det verkade 
som om alla båtar 
oberoende typ och 
storlek hade kastat 
loss från Lahtis och 
ville besöka Päi
jänne. Skillnaden 
mellan vatten
nivån på Vesijärvi 
och Päijänne är 3m 
och kräver en sluss. 
Vi körde försik
tigt i kön bakom 
de andra. Kanalen 
var en spännande 
upplevelse och inte 
utan incidenter. 
När vi var inne i 
slussen och vatten
nivån snabbt bör
jade sjunka, så började volymen av röster
na på andra sidan av kanalen stiga. Den ca 
7m långa USAbåten som hade kört sist in 
i kanalen hade blivit för nära slussporten 
med den följden, att drevet hade blivit 
på slussportens tvärbalk. Frun på båten 
måste vifta med händerna och skrika 
högt förrän slussvakten stoppade flödet 
av vatten.  Det såg redan oroväckande ut 
när båten hängde med fören nedåt innan 
vattnet steg på nytt. Lyckligtvis hände in
genting allvarligt och senare var familjen 
och äta pizza i samma restaurang på andra 
sidan slussen som vi. Det var tur att drevet 
var ordentligt fast i båten!

Restaurangen var fullproppad, och säker
hetsavstånden för Covid19 lyste med sin 
frånvaro, så vi beslöt ta med pizzorna. Eft
er att ha tankat kastade vi loss och begav 
oss till sjöss och njöt av våra läckra piz

zor. Vinden hade 
blåst upp såpass 
mycket, att vi his
sade seglen. I en 
lätt sidovind kom 
vi fint framåt. Kl. 
18 tog vi iland vid 
Kelvenne lunch
strand för över
nattning. Insjön 
Kelvenne  hör till 
Päijänne national
park och var ett fint 
objekt för utfärder  
med långgrunda 
sandstränder. Till 
natten flyttade vi 
litet söderut där vi 
hade bättre skydd 
för vind och vågor 
(N 61° 19’ 44,562” 
E 25° 27’ 5,731”). 

På Kelvenne mötte vi för första gången sk. 
lokala “konsumenter” av skärgårdsparken. 
tre större motorbåtar (av stål) hade kört 
fören stadigt i land och förtöjt med lån
ga linor från aktern. Av förtöjningen och 
övrig lägerutrustning kunde man ana, att 
båtarna låg där nästan hela sommaren. Pia 
tyckte att samma båtar hade varit synliga 
på samma ställe på google maps satellit
foton några år tidigare. Varför skulle man 
inte kunna leva “stugliv” också på detta 
sätt, när man kan åka till butiken med 
gummibåt och Skogsstyrelsen förser en 
med brännved för lägerelden och tömmer 
utedasset.

Söndag 28.6.2020

Vi vaknade utvilade till en solig och vind
stilla morgon efter nattens goda sömn. Pia, 
Otto och Lilli –hunden sov i tält, så det var 
också mera rum i Easy Blue.  På förmid
dagen seglade vi till Lietsaari  (N 61° 22’ 
5,610” E 25° 24’ 35,934”), som också hör 
till nationalparken. Ön har en fin smal 
sandbank som vi simmade på båda sidor
na av. Den varma söndagen fick många 
gladsinta människor satt samlas för att fira 
sommardagen.  Vi tog i land med fulla se
gel, med sk. EasyBluestil, det vill säga på 
lyfta upp kölen, släppa trycket ur seglen, 
svänga 180 grader ut åt mot sjön, släppa 
ankaret med en lång lina från fören och ta 
bort rodret. Sedan förtöja med långa linor 
från aktern i land. På detta sätt kommer 
man nästan torrskodd från den akterut 
öppna sittbrunnen i land på beachen.

Efter en lätt lunch seglade vi under Pulk
kilaharjus bro till Karinsalmis gamla bryg

ga (N 61° 17’ 36,911” E 25° 32’ 3,361”), 
där Anton steg i land. Han tog bussen till 
Lahtis och därifrån vidare till Åbo och 
Pargas. Sommarjobbet i metallbranchen 
började för honom kl. 8:00.

Starten från bryggan tillkrånglades av 
vinden som hade ökat i styrka och blåste 
på, samt Suzukin som krånglade. En vän
lig man på bryggan hjälpte till genom att 
hålla i förtöjningslinan från land, och så 
klarade vi också detta med äran i behåll.

Under fortsatta seglingen lyfte vi gen
nakern och höll riktigt god fart, så att vi 
hann till kvällen till VähäPaatsalo.  Vid 
denna nationalsparks utflyktshamn hade 
en annan segelbåt redan förtöjt och sen
are på kvällen anlände ännu en Guy 22:a. 
Ytterligare låg en motorbåt söderut i en 
skyddad lagun. Till kvällsmål grillade vi 
korv och bananer fyllda med chocklad.

FAMILJESEGLING PÅ PÄIJÄNNE FAMILJESEGLING PÅ PÄIJÄNNE

Det kan vara hemtrevligt  
också i en liten båt

Easy Blue vid 
Vähä-Paatsalo
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Måndag den 29.6.2020

På förmiddagen seglade vi till Suopelto 
i Sysmä kommun NM(N 61° 29,51534’ 
E 25° 34’ 40,992”).  Tydligen var genna
kern uppe igen, för enligt loggbokens 
anteckningar lyckades man dra den ned 
snabbt när vinden svängde och ökade i 
styrka! Namnet var faktiskt inget omen, 
för hamnen, hela miljön med gamla villor 
och olika stilars sommarstugor var verkli
gen vackra. Hamnen hade fin brygga, ett 
nytt och modernt café och lägre in båtar
nas hemmahamn med bränsleförsäljning, 
vilket inte nu behövdes. Vi promenerade 
från stranden en knapp kilometer till en 
gammal herrgård, där vi åt en riktigt god 
lunch från buffén. Vi besökte till och med 
en konstutställning som var i en gammal 
väderkvarn. Man kan bara konstatera, att 
sommarFinland nog är strålande!

Väl försedda och nöjda seglade vi sedan en 
lite längre etapp till Jämsä segelförenings 
uthamn i Vuorissalo (N 61° 47’ 31,350” E 

25° 31’ 53,367).  På Päijänne råder det ett 
fint avtal mellan båtföreningarna, vilket 
garanterar båtklubbarnas medlemmar rät
ten att besöka andra föreningars hamnar 
förutsatt att båten bär egen klubbflagga 
och avlägger en liten avgift. Under resan 
funderade vi hur vi skulle uttala “Gullkro
na Kryssarklubb” för uppenbart nyfikna 
båtägare. Vi hade en plan, enligt vilken vi 
efter två repetitioner skulle säga att vi kom
mer från ”Paraisten ruotsinkielinen purs
iseura”. Tyvärr uppenbarade sig inga nyfi
kna, för vi var den enda båten i hamnen 
den här regniga kvällen. Vi var litet bes
vikna också för att vi inte skulle få det 
eftertraktade bastubadet när ingen lokal 
värd fanns på platsen. I sjökortet fanns det 
dock utmärkt också en annan gästhamn 
som låg på holmens sydöstra sida på 
promenadavstånd (N 61° 47’ 38,066” E 
25° 31’ 39,145”). Denna hamn hörde till 
Päijänteen Virkistysyhdistys, och den 
hade RoskaRoope bastu! En segelbåt låg i 

hamnen och bastun var 
ännu ljum efter dem, så 
vi bar vatten från sjön 
och värmde bastun 
för ett gott bad. Enligt 
loggboken var vi tillba
ka till båten kl 22, när 
det började störtregna. 
Regnet fortsatte sedan 
hela natten. Enligt Fore
cas regnradar skulle det 
bli paus i regnet för ett 
par timmar fr.o.m kl 
5:30. Det skulle bli till 
följande morgon att 
ta reda på hur pålitlig 
prognosen skulle vara.

Tisdag 30.6.2020

Mobilens väckarklocka pep på morgonen 
kl 5:30 då vi till vårt glädje kunde notera, 
att regnet just hade upphört. Vi kastade 
loss medan barnen och Lillihunden ännu 
sov. Stämningen på morgontidiga sjön var 
spökaktig efter regnet. Länge fick vi segla 
helt ensamma på den ödsliga insjön. Vin
den var minst sagt varierande, som det 
lär vara på insjöarna. Någon gång måste 
vi segla söderut, dvs helt i motsatt rikt
ning, för att få ha drag i gennakern. Efter 
en stund stabiliserade vindens riktning 
dit den skulle och vi kunde vända fören i 
rätt riktning. Plötsligt uppenbarade sig en 
motorbåt med stålskrov  ute på den disiga 
fjärden. Den verkade önska köra just mot 
den punkt dit vi var på väg. Man skulle 
tro,  att man kunde ha valt andra körlinjer 
på en ödslig fjärd kl 7 på morgonen. Vi vä
jde lite och båten passerade nära oss. Kan
ske skepparen bara ville beundra vår blåa 
gennaker på nära håll?

Vi anlände till Korpilahti (N 62° 0’ 49,443” 

E 25° 33’ 29,324”) kl 10:30. Då hade det 
regnat för fullt åtminstone i en timme. När 
vi anlände blöta och litet frusna, märkte 
vi till vår glädje att gästhamnen var top
pen! Vid jämförelse bleknar alla Skärgård
shavets och Ålands hamnar (Rödhamn 
är nog numera fin!). Det är inget under, 
att den här hamnen som upprätthålls av 
Jyväskylä stad, har i flere omgångar rös
tas till den bästa insjöhamnen. Här fanns 
till och med en för båtgäster reserverad 
restaurangflygel med kök, bykstuga, var
ma duschar, vistelseutrymmen och bastu. 
Det hade faktiskt börjat bli fuktigt inom
bords vår 6,5 m farkost och mer var på 
väg, när störtregnet fortsatte utan avbrott i 
två dagar och en natt. 

Pia reste med buss efter bilen och trailern 
från Lahtis. Det var passligt program för 
en regng dag. Antti och Otto badade bas
tu under väntetiden och på kvällen åt vi 
pizza på restaurang och spelade brädspel.

FAMILJESEGLING PÅ PÄIJÄNNE FAMILJESEGLING PÅ PÄIJÄNNE

Suopelto, Sysmäs pärla
Två st. Antti:  
skepparen och holmen 
i bakgrunden
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Onsdag 1.7.2020

Efter att regnet avtog startade vi kl 11 
vidare mot Jyväskylä. Under resan mötte 
vi mycket varierande väder. Klockan 14 
funderade vi huruvida åskvädret skulle 
gå förbi eller komma över oss. När vin
den började öka kraftigt beslöt vi ta i 
land vid den närliggande Sudensaari  (N 
62° 4’ 36,280” E 25° 46’ 6,613”) söderom 
Muuratsalo. Det visade sig vara ett klokt 
beslut för när vi tog i land ösregnade det 
och just när vi hade förtöjt aktern i bojen 
och fören i en liten brygga, så steg vinden 
till stormstyrka. Vi kokade en behändig 
Snackpot lunch i Easy Blue:s kajuta och 
väntade att stormen skulle avta. Vi var litet 
oroade huruvida pollarna i fören skulle 
hållas fast i båten, men lyckligtvis höll de. 
Efter lunchen hade  regnet tagit slut och vi 
bekantade oss med den här lilla ön, som 
hade ett vindskydd och utedass som up
prätthålls av den lokala fiskeföreningen.

15:30 seglade vi mot Jyväskylä med ett öga 
på åskfronter. En sådan lyckades väta ner  
oss fullständigt.  Just före Jyväskylä måste 
vi segla under resans lägsta bro (10m) vid 
Äijänsalmi kanal där vi seglade från Päi
jänne till Jyväsjärvi. Före Lutakko hamnen 
måste vi segla ännu under en lika låg bro. 
Det gick bra speciellt när vi krängde båten 
för säkerhetens skull. Enligt loggboken 
anlände vi Lutakko gästhamn i Jyväsky
lä (N 62° 14’ 5,981” E 25° 45’ 31,194”) 
klockan 18. På kvällen åt vi middag i en 
restaurang i staden vår väl avklarade segel
tur till ära. Många människor var i rörelse 
på staden och stämningen i denna trevliga 
sommarstad var på toppen. Endast bom
platsens pontoner plaskade så att de störde 
litet vår sömn. 

Torsdag 2.7.2020
På morgonen reste Antti med buss till 
Korpilahti efter bilen och trailern.

Kl. 13 drog vi upp båten på trailern och 
drog upp den längs sjösättningsrampen 
medan den lokala publiken följde opera
tionen med stor nyfikenhet. Under tiden 
som Antti packade båten för hemresan 
spelade Pia, Emma och Otto minigolf. 
Emma hade spelat fartfyllt, för enligt 
hennes utsago hamnade bollen i havet. 
En vecka var tydligen en för kort tid för 
besättningen att omfatta begreppet insjö. 

Vi var hemma i Pargas kl 21. Till segel och 
för maskin hade vi klarat av ca 80 sjömil 
och med bilen 780 km. 

Vår familj upplevde en riktigt fin semes
terseglats på Finlands  näst största insjö. 
Seglingen med en beboelig liten center
bordsbåt blev just en så rolig, annorlun
da och givande utflykt och upplevelse av 
nya fina ställen som vi hade förväntat oss. 
Med en trailerbåt hinner man också under 
en kortare semester uppleva ställen långt 
bora hemifrån. Vart skulle vi fara nästa 
sommar? Saimen, Enare träsk, fjordar i 
Norge eller kanske t.o.m. till Ladoga?

Tack till den duktiga besättningen och den 
förträffliga båthunden Lilli!

Antti Ivaska
med familj

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 

FAMILJESEGLING PÅ PÄIJÄNNE
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REDAN I MAJ pratade vi med några kompisar i 
jolleskolan om att vi skulle kunna delta i cityre
gattan på hösten. Först sa vi det väl lite mer på 
skoj men ju mer regattan närmade sig kände vi 
oss lockade att delta. När det dessutom klarna
de strax innan regattan att juniorklasserna för 
optimister, zoom8 och ejollar inte skulle bli av 
då hårda vindar utlovats var vi glada över att vi 
anmält oss med en besättning i GK:s egen 606:a 
Sunrise. Att vi hade hunnit träna på att segla 
tillsammans med 606:an några gånger innan 
regattan samt hunnit få en del goda tips av våra 
tränare var ju en bra sak.

Vädret var inte det bästa, det regnade hårt under 
hela regattan och vindarna var hårda. Vi skulle 
segla två varv på en bana som gick strax utanför 
Skräbbölehamnen ett varv runt Högen. När alla 
seglat i mål blev det en start till och samma bana 
skulle seglas ytterligare två varv. Endast 4 båtar 
deltog och eftersom vår båt hade annat LYStal 
än de andra båtarna så fick vi starta före de andra.

Det var min första gång som skeppare i en tävling 
och jag kände mig nog nervös inför uppdraget 
eftersom jag tidigare mest seglat själv i en mindre 
jolle. Att jag deltagit som gast i en 606:a under 
två tidigare regattor kändes inte som någon spe
ciell merit denna gång. Att nu vara ansvarig för 
besättningen, båten och alla beslut som skulle 
fattas kändes nervöst. Att det dessutom blåste så 
friska vindar bidrog ju till spänningen.

Juniorerna berättar: 

En upplevelse som 
gav mersmak

Trots att det hårda vädret kändes krävande så var 
det samtidigt ett jätteroligt väder att segla i. Vi 
fick ta i för allt vad vi var värda, vi hängde över 
relingen så vi var blåa i knävecken efteråt för att 
båten inte skulle broacha. Vi måste fatta snabba 
beslut även om vi måste hålla oss lugna. Vi sa
marbetade bra, funderade tillsammans på hur vi 
skulle lägga upp seglingen under tävlingens gång 
och gjorde vårt bästa för att vinna.

Under den första deltävlingen blev vi omseglade 
av La Monde Mia med skepparen Lasse Gestra
nius under det andra varvet. Den andra deltävlin
gen blev mycket mer spännande, då vi klarade av 
att hålla La Monde Mia bakom oss nästan ända i 
mål. Vi kom alltså på en fin andra plats i regattan!

Men det var ändå inte placeringen som var det 
viktigaste! Det var upplevelsen av att tillsammans 
kämpa i de hårda vindarna, av att samarbetet 
fungerade så bra och att veta att vi tillsammans 
kunde hantera båten så bra! Det gav definitivt 
mersmak, en längtan av att träna mer på att segla 
tillsammans som ett team och av att få tävla fler 
gånger med en 606:a! Nu väntar vi bara på den 
kommande seglingssäsongen och möjligheten att 
få skapa många nya seglingsminnen!

Mathilda Heikius
skeppare i juniorbåten under cityregattan
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LILLHOLMENS KLAFFBRO har länge varit 
ett hinder både för bilister och båtföra
re. En tragisk olycka med dödlig utgång 
och många nära ögat tillbud har hänt vid 
bron. Reglerna för öppningstiderna var 
kryptiska och när det skyltades att bron 
öppnas mellan kl 7:00 och 19:00 hela och 
halva timmar stod det inte att övriga tider 
öppnas den genast. Många har kört runt 
Stortervolandet i onödan pga. detta. Att 
med en segelbåt utan motor tryggt kom
ma fram till linan som beställde öppning 
av klaffen var inte heller enkelt om det 
blåste på.

Vägverket (som numera heter “Väylä”) 
startade planeringsarbetet och presen
terade en plan som betydde att en ny bro 
skulle byggas i stället för ponton
bron. En högre fri öppning på 6 me
ter skall naturligtvis minska behovet 
att öppna bron. Det hänvisas till 
någon undersökning av båttrafiken 
men dess resultat finns inte i planer
ingshandlingarna. Man skulle tro att 
det inte finns många motorbåtar som 
är högre än 4 meter.

I samband med planeringen av bron 
och vägen ändrades stadsplanen så 
att Skräbbölevägens gatuområde 
utvidgades österut så att gränsen 
går endast ca. 1 m från båtskjulens 
bakvägg. Staden övertar detta om
råde och GK får en liten summa 

pengar som ersättning. I detaljplanen än
drades byggrutorna så att de är anpassade 
till framtida behov.

Skräbbölevägen slutar och blir landsväg 
ungefär vid mitten av skjul 3. Vägverket 
tog över markområdet, som motsvarar 
parkeringen vid södra porten. Sjöräd
darnas markområde togs över i samma 
vägförrättning 26. januari 2021 och deras 
Antintupa revs i februari. En liten kil av 
sjöräddarnas mark blev kvar och det kom
mer sannolikt att övertas av GK. Det bru
kar ta tid med markaffärerna så dessa blir 
knappast klara detta år.

GK har byggt skjulen och staketen långt 

Lillholmens  
brobygge fortsätter

Skräbböle-Pjukala detaljplan. Områdena som GK måste 
avstå ifrån är märkta med gröna streck.

österut från den gamla tomtgränsen, och 
området mot Skräbbölevägen har använts 
som parkering (också av andra än GK:are) 
och trucken har kört bakom skjulen för att 
dra in båtarna på hösten. Parkering utan
för staketet är inte mera möjligt, men GK 
har krävt rätt att få köra med trucken ba
kom skjulen också i fortsättningen.

Brobygget startade officiellt den 2.2.2021. 
GK har gett entreprenören (Kreate) lov att 
ha sina baracker mellan skjul 2 och 3 ända 
tills bron är färdig (hösten 2022). Obe
hörig vistelse på byggnadsområdet är för
bjudet, med undantag ifall trafiken genom 
huvudporten är förhindrat av grävarbeten.

Under den kommande säsongen kom
mer det att vara möjligt att fara med båt 
under den tillfälliga lätta promenadbron 
som har en öppning som är 10 meter bred 
och har 6 m fri höjd. Segelbåtar och båtar 
som är högre än 6 m kan inte passera ar
betsplatsen.

Stadens brygga på västra sidan av bron 
kommer inte att vara i användning un
der sommaren. Det har diskuterats med 
staden att en parkeringsplats borde up
prättas i hörnet mellan Ringvägen och 
Skräbbölevägen. Den skulle underlätta 
parkering också för GK:are när juniorer 
skjutsas till och från jolleskolan.

              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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I TAKT med att allt flera fritidsbåtförare 
lyckas navigera sig in på nätet, och när
mare sagt in på sociala medier så finns 
det en massa oupptäckta skatter att ta del 
av. På Facebook delas det aktivt med sig 
av de bästa tipsen, vare sig de gäller den 
perfekta hamnrestaurangen, var den bäs
ta bastun finns, eller varför inte den bästa 
naturhamnen. 

I takt med att vårsolen börjar hitta fram 
och att snön börjar smälta så känner man 
igen suget, suget av att få röra sig på havet 
och upptäcka vår fantastiska skärgård. Jag 
tror att detta är ett välkänt fenomen, och 
något som varje båtägare och ännuicke
båtägare känner varje år. I stället för att ge 
de bästa tipsen på hur man skall klara sig 
några månader till så går jag rakt på sak 
och lyfter fram mina tre favoritgrupper på 
Facebook som på något sätt tangerar seg
ling och den verksamhet som vi medlem
mar bedriver. 

Segling på nätet

1. PURJEVENEFOORUMI

Här finns allt och ingenting, en salig 
blanding av allt du vet och allt du inte 
visste att du behöver veta. Ett diskus
sionsforum med härlig stämning, där 
man kan dela med sig av problem, 
lösningar och övriga erfarenheter utan 
att bli kritiserad. Det delas aktivt tips 
på hur man kan fixa mindre (och också 
större) problem ombord, och hur de 
andra medlemmarna har gått tillväga 
med sina dylika problem. Erfarenheter 
om olika båttyper, olika segelmakaren 
och ja varför inte om vilka muggar som 
är bäst att ha ombord! Gruppen har ca. 
6700 medlemmar, och det publiceras 
dagligen något båtrelaterat av medle
mmarna. 

2. SAARISTON SATAMAT

Detta är inte en okänd juvel, med sina 
31 000 medlemmar så tror jag att varje 
båtförare har hört om denna grupp i 
förbifarten, vare sig man finns på Face
book eller ej. Här delar medlemmar ak
tivt med sig om läget i olika gästham
nar under de mest aktiva månaderna 
(bränsleläge, lediga bryggplatser mm.) 

Flera medlemmar listar också sina bäs
ta besök från den pågående säsongen, 
vilka gästhamnar som har gett det bäs
ta intrycket och orsaken till det. Utöver 
direkta inlägg så delas det tyvärr också 
en massa ”skärgårdsrelaterat”, handlar 
om resor med förbindelsebåtar och 
dylikt. För de som enbart önskar seg
lingsrelaterat material så kan det löna 
sig att hålla sig undan, sjöradion bru
kar nog aktivt sända ut signaler om vil
ka gästhamnar som är värda ett besök 
oavsett. 

3. SATAMA-AARTEET

En riktig juvel, här delar användarna 
med sig av sina bästa naturhamnar. 
Inläggen är ofta detaljrika, fina skärm
dumpar från sjökort där man kan se 
”tracken”, alltså hur man kommit till 
berget, bilder från stället och t.om lod
djup. Gruppen hanteras av Gustav Ha
frén, som är en seglare där saltvattnet 
pumpar i ådrorna, tidigare kommodor 
inom NJK som nu har skapat gruppen 
för att dela med sig av skärgårdens bäs
ta juveler. Gruppens regler skall föl
jas tydligt av medlemmarna, onödiga 
struntinlägg tas bort direkt och således 
hålls gruppen enbart för sitt ändamål: 
att dela med sig av de finaste ställena 
i skärgården! Min personliga favorit av 
dessa grupper, vad är bättre än att få 
uppleva ett helt nytt ställe?

Som avslut så finner jag inget mer lämp
ligt än ett citat av en stor äventyrare: 

”Världen är full av stora märkvärdiga 
ting för den som är färdig för dem.”  

Hoppas någon finner glädje av seglingens 
gemenskap och lyckas navigera in på 
någon av grupperna. 

Förliga vindar för kommande säsong,

Jockum Lundsten

Foton: Ida Henriksson
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Lördagen 28.6 
Efter att i allsköns ro ha ätit lunch i den 
solvarma Porthamnen styrde vi ut på 
fjärden med kurs söderut. Där möttes vi 
av en mäktig motsjö och blev ordentligt 
saltstänkta innan vi nådde Högsåravat

Tillbakablick (Årsbok 50 år sedan)

Eskadern 1980

Söndagen 29.6 
Seglatsen gick till Hitis och eftersom vägen 
inte var lång nådde vi bryggan på norra si
dan ön redan i god tid på eftermiddagen. 
Vi begav oss hela sällskapet på promenad 
till kyrkbyn för att bese kyrkan. Vi hade 

Måndag 30.6 
Vädrets makter hade nu defin
itivt bestämt sig för att gynna 
vår eskaderfärd och vi hade 
en skön färd över Hangö Väs
tra. Vi hade hyst vissa farhågor 
om att det kunde vara trångt 
i hamnen i Hangö, då vi an
lände i bästa högsäsong, men 
lyckades dock få bra platser 
för alla GKbåtar, i gott säll
skap mellan havskryssare från 
kungliga Segelsällskapet och 
NJK, som skulle ha gemens
am tävling ett par dagar sena
re. Nog är Hangö hamn en vacker syn i sommarsol och fylld med 
båtar! Middagen åts på Hangö Segelsällskaps paviljong och en 
del av oss promenerade därefter i den ljumma sommarkvällen till 
Casino. Den som råkade vakna mitt i natten och kasta en blick ut 
genom kajutafönstret fick se något fantastiskt: Fullmåne som göt 
sitt sken över det spegelblanka havet. 

ten och förankrade oss i Kejsarhamnen, 
som var första haltpunkt. En del av eska
derdeltagarna gjorde påvägen strandhugg 
vid Söderlångvik gård och på Jungfruhol
men för att titta på jättegrytan. 

blivit lovade prästen som guide, men han 
blev tyvärr fördröjd på läger i Högsåra, så 
vi fick bekanta oss med kyrkan och byn på 
egen hand. 

Tisdag 1.7 
Vädret följande morgon var om mö
jligt ännu mera strålande. Det var hett i 
hamnen och vi skyndade oss att kasta loss 
och komma ut på havet. Destinationen 
ljöd: Bengtskär. Bengtskär är ett ställe 
man knappast kan besöka annat än vid 
bästa tänkbara väder, så vi hade verkligen 
turen med oss. Finska Viken visade sig 
från allra bästa sida. Efter några timmars 
färd var vi framme vid Bengtskär, en kal 
klippö mitt i öppna havet, hel dominerad 
av det tre våningar höga fyrvaktarhuset 
i granit med sitt höga runda fyrtorn. 

Tre familjer har samtidigt bott där. Vi 
vandrade omkring förundrade oss över 
hur människor funnit sig tillrätta i dessa 
exceptionella förhållanden. Någon hamn 
finns där inte, endast en liten plats för en 
båt, men vid hårdare väder måste båtarna 
dras med vinsch längs en skena högt upp 
på land. Efter några härliga timmar fick 
vi brått i väg från skäret, då det plötsligt 
började gå sjöhävning, troligen förorsakad 
av Finnjet och båtarna började kastas mot 
varann. Allt gick dock bra och vi navig
erade oss till Trollö där vi samlades till 
gemensam korvgrillning. 

Onsdag 2.7 
Färden gick västerut. Många gjorde mel
lanlandning på det fagra Borstö. I svag 
vind nådde all båtar till slut Trunsö, som 
vi valt som hamn för den tra
ditionella ost och vinaftonen. 
Kvällen förlöpte under muntra 
lekar, av vilka äggkastning var 
den mest spännande, samt 
allsång vid bryggan 
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Turun Vapaavarasto tarjoaa Länsi-Suomen 
kattavimman varastointivalikoiman. Jotta 
tuotteesi pysyisivät hyvässä tallessa ja erin-
omaisessa kunnossa, saat käyttöösi eri tar-
peisiin suunnitellut, turvalliset hallitilat ja 
kenttäalueet.  

www.turunvapaavarasto.fi

Torsdagen 3.7 
På morgonen besöktes Nötö handeln för 
proviantering. En del gjorde strandhugg 
på Björkö för att titta på insjön. På efter
middagen samlades vi på Bodö sjöbev
akningsstation, där vi blev mycket väl 
emottagna. Vi fick höra om hur sjöbevak
ningen är organiserad samt gå ombord på 
ett utryckningsfartyg som låg vid bryggan. 

Fredagen 4.7 
Den sista etappen på eskader
färden skulle för segelbåtarnas 
del tillryggaläggas i form av 
seglingstävling. Sjöbevakarna 
stod till tjänst med ett pampi
gt startskott och så gled båtar
na ut genom Bodösund med 
Brunskär som mål. Tävlingen 
var spännande och dramatisk 
på slutet, då Carioca såg ut att 
bli en klar segrare, men just 
före mål gjorde en felnaviger
ing. Segrare blev Aaltonen, 
Carioca tvåa och Manta 2 trea. 

Vi samlades denna sista kväll i salen på 
Brunskär och fick höra BrunskärsMa
ja spela och berätta. Eskadern avslutades 
officiellt på flagghalning på strandberget 
och likaledes i båtarna. Nalle Thomassons 
tapto på trumpet ekade stämningsfullt i 
sommarkvällen. 

Befälhavaren förklarade för oss utrustnin
gen ombord. Allt var mycket intressant 
och nyttigt för oss som rör oss på sjön. Se
dan bjöd de oss på bastu, vilket uppskatta
des storligen efter flera dagars båtfärd. De 
kvällspiggare från eskadern deltog senare 
ännu i en gemensam sits i sjöbevaknings 
samlingslokalen. 

Samtliga deltagare, 22 vuxna och 11 barn, 
fördelade på 7 segelbåtar och 4 motor
båtar, kände sig nöjda och glada över en 
lyckad eskaderfärd. 

Birgitta Granvik

ESKARDERN 1980
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En bank för dig som ställer högre krav 
och uppskattar både sunt förnuft och ett 
personligt bemötande – speciellt då det 
handlar om förmögenhetsförvaltning och 
finansiell planering. 

Välj banken som lyckats kombinera
hållbarhet och finansiell framgång.

Att välja Ålandsbanken 
kan göra skillnad.
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