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GULLKRONA KRYSSARKLUBB R.F.
PB 17
21601 PARGAS 

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

LARM PER TELEFON

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

LARM PER RADIO

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

 
 
ÖVRIGA KONTAKTUPPGIFTER  

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

I en nödsituation till sjöss.
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I SKRIVANDE STUND lyser vårsolen, snön smälter och det börjar igen vara tid att lyfta 
presseningen från båten och se fram emot den kommande båtsäsongen med att skriva 
ner en hälsning till er medlemmar i årsboken, som ni nu har i er hand.

FÖRST AV ALLT vill jag tacka för fortsatt 
förtroende då jag på höstens valmöte om-
valdes som kommodor för ytterligare två 
år. Styrelsen kommer detta år att fortsät-
ta sitt arbete med nästan samma sam-
mansättning som ifjol. Enda skillnaden 
är att Porthamnskommitténs ordförande 
Kari Kerke efter många års trogen tjänst 
överräckte ansvaret i Vesa Erkkiläs trygga 
och ivriga händer. Kari har under mån-
ga års tid utvecklat och underhållit Port-
hamnen väl, till alla medlemmars fördel 
och jag vill härmed tacka honom för den 
värdefulla insatsen han har gjort.

Min första 2-åriga period som kommodor 
var speciell p.g.a coronapandemin och vi 
i styrelsen var tvungna att tänka om och 
modifiera verksamheten med tanke på 
befintliga restriktioner för att minimera 
smittspridningen. Nu då vi närmar oss 
årets säsong ser läget mycket bättre ut och 
vi hoppas på att kunna genomföra vår 
verksamhet som planerat utan begrän-
sningar.

Trots coronaviruset kunde vi i fjol ändå 
genomföra en del av den planerade verk-
samheten. Både Skräbböle- och Port-
hamnen kunde hållas normalt öppna och i 
Porten kunde vi fria midsommar och For-
neldarnas natt med lyckade festligheter 

för medlemmarna. Det glädjer mig att se 
att Porthamnens popularitet bara fortsät-
ter att växa och på Forneldarnas natt hade 
vi ca. 70 personer samlade i paviljongen 
med god mat, trevligt sällskap och dans 
till levande musik.

I övrigt har vi också haft ett rekord med 
nya medlemmar de senaste året och jag 
hoppas på att den trenden fortsätter. I 
styrelsen tror vi att detta beror på att vi 
har gjort en hel del annorlunda med fokus 
på framtiden. Vi jobbar ständigt med att 
utveckla klubbens verksamhet med bl.a. 
en öppen 5-års investeringsplan, som vi 
presenterar för våra medlemmar på både 
vår- och valmötet. Detta betyder att alla 
kan påverka vad som kommer att göras 
och hur klubben kommer att utvecklas i 
framtiden.

Projekt som vi i styrelsen jobbat med un-
der 2021 är bla. en sjösättningsramp, som 
är byggd så att medlemmarna själva, när 
som helst, säkert kan sjösätta sina min-
dre trailerbåtar i Skräbbölehamnen. Vi 
har i övrigt också satsat på hamnverk-
samheten och skaffat ett nytt nödvändigt 
arbetsredskap, dvs. en Valtra 700 traktor, 
som underlättar hamngängets arbete nu 
då den gamla traktorn inte mera fyllde sin 
funktion. Vårt mål är att satsa på att det vi 

Kommodorens

RUTA
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har ska kunna användas så säkert och 
ändamålsenligt som möjligt och därför 
kommer vi i framtiden att koncentrera 
oss på bra underhåll, så att hamnarna 
är trygga och attraktiva.

Miljön, bottentvättandet och använd-
ning av giftfria bottenfärger har också 
hög prioritet i vårt arbete. Under kom-
mande år kommer det även att byggas nya 
sop-stationer på både hamn- och slipsi-
dan i Skräbböle.

Vi har i styrelsen kommit fram till att vi 
delvis vill ändra GK-MAX-regeln, vilket 
kommer att betyda att vi redan inkom-
mande sommar kan ta emot ett antal 
större båtar till Porthamnen, såväl på 
östra- som veteransidan. I Skräbböle-
hamnen kommer det också att förberedas 
ett antal platser för större båtar i samband 
med att den stora pontonbryggan i ändan 
av piren i något skede förnyas. Detta ska 
ändå inte beröra logistiken på området, 
vilket innebär att det för de större båtar-
na bara betyder hamnplats, inte lyft eller 
vinterförvaring.

Kommittérna har under det gånga året 
igen gjort fina insatser för klubben. För 
att nämna några exempel, så kunde ju-
niorverksamheten genomföras nästan 
helt normalt och fast det, pga restriktion-
er, inte var möjligt att ordna jollelägret i 

Porthamnen, så ordnades ändå ett mycket 
lyckat tvådagarsläger utan övernattning 
i Skräbbölehamnen. Tävlingskommittén 
utvidgade sin verksamhet med GK:s 606 
Cup, vilket är en rolig matchracing med 
korta kryss-läns banor på Kyrkfjärden. 
606 Cup hölls några tisdagskvällar under 
hösten och tanken är att fortsätta med 
samma koncept nu i vår. 

GK är en klubb vars verksamhet bedrivs 
på ideell basis och där alla medlemmars 
insats behövs och uppskattas högt. Vår 
höga servicenivå är uppbyggd och bibe-
hålls på den grunden och därför gläder 
mig att se att det finns många intresserade, 
som vill arbeta för GK, både i kommittéer 
och på talkon. Som jag tidigare konstat-
erat så lönar set sig att komma med i ge-
menskapen vi har, jag kan lova att det ger 
en mer än vad det tar!

Med dessa ord önskar jag er trevliga 
lässtunder och en skön sommar. Hoppas 
vi ses i verksamheten 2022!

Markus “Putte” Flinckman
Kommodor, Gullkrona Kryssarklubb rf.
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Lejdaren

I ÅR ÄR DET exakt 50 år sedan vi officiellt blev ägare 
av Porthamnen. Köpebrevet till vår kära uthamn 
underskrevs nämligen i februari 1982. Som ny Port-
hamnsintendent tänkte jag att det vore på sin plats 
att berätta hur jag och ser Porthamnens framtid och 
hur vi tillsammans kan bevara stället för framtida 
generationer.

MITT FÖRSTA BESÖK till Porthamnen var 
i maj 2014, då den utgjorde målet i Kihti 
Two Star Race. Jag var där med min dotter 
Fiia. Efter att ha tagit i land och gått en li-
ten runda på området kunde vi inte annat 
än konstatera “WOW! - vilket ställe!”

Vi hade anmält oss till tävlingen av två 
orsaker. För det första; Dottern som som-
maren innan nått tonåren, hade framfört 
tankar som “Nästa sommar tänker jag inte 
komma med ut och segla”. Nå, man kan ju 
inte lämna en 14-åring ensam hemma, så 
vi blev tvungna att hitta en ny vinkling på 
hobbyn för att göra den mer lockande. Att 
delta i tävlingen var någonting nytt och vi-
sade sig fungera förvånansvärt bra.

Den andra orsaken var att jag ville bli 
bättre på att segla och se hur s/y Merituuli 
presterar. Från och med den dagen i maj 

väcktes tanken att detta kunde vara en 
lämplig kryssarklubb för oss.

Före Kihti Two Star racet hade Portham-
nen varit vår grannhamn. Vi hade ofta 
besökt den närliggande hamnen Loisto 
under de gångna åren. Det perfekta läget 
med närliggande utmärkta seglingsvat-
ten var således redan bekant. Dessutom 
gick det att ta sig dit med bil. Vi var redan 
bekanta med tvåspråkigheten tack vare 
Pargas IF Ski Team. De som rekommen-
derade oss som medlemmar, fick oss att 
känna oss välkomna och vi ansökte om 
medlemskap 

MED TANKE OCH OMSORG.

Som jag nämnde i början så införskaffades 
Porthamnen 1982. Ett mycket långsiktig 
och värdefullt beslut av dåtida besluts-
fattare i GK. Man har värnat om tidsen-
liga traditioner, metoder  samt material. 

Yrkes kunskapen och yrkesstoltheten syns 
tydligt. Lösningarna är stilrena, effektiva, 
hållbara och fungerande. Kraven och öns-
kemålen förändras, materialen och meto-
derna likaså.

Porthamnsintendenten har ordet
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Vid utvecklandet och 
upprätthållandet av vår 
uthamn bör man givetvis ta 
i beaktande dagens värden 
och trender, men också se 
det ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. Hur vill vi beva-
ra denna fantastiska bas för 
kommande generationer?

Hållbarhet och miljömed-
vetenhet är starka trender 
och säkert viktiga för oss 
alla. Omgiven av en natur-
skön skärgård är det lätt 
att förstå vad vi behöver rå 
om. Målet, att bevara en 
vacker, ren och livskraftig 
skärgård, är gemensamt för 
oss alla. För att nå det må-

let, behöver vi föra en värdig dialog för att 
få olika synpunkter för att sedan genom-
föra uttänkta handlingar.

Det är väsentligt att utvärdera helhetsver-
kan av de lösningar som gjorts utgående 
från både värden och livscykel. T.ex. det 
mycket omtalade koldioxidavtrycket är 
bara en mätare. Den mätaren tar ännu 
inte ställning till andra utsläpp eller 

mängden av industrins sidoströmmar, för 
att inte tala om hur skadliga de är. Ju min-
dre vi konsumerar, desto mindre utnyttjar 
vi naturresurser och påverkar miljön. Det 
är klart att man måste anpassa lösningar-
na enligt behov och önskemål. Vårt mål är 
att utveckla vår vackra uthamn både med 
eftertanke och på ett hållbart sätt.

Det sociala ansvaret syns bland annat i 
att paviljongens fönster ersatts med tryg-
gare sådana. Risken för allvarliga olyckor 
har nu minskat betydligt. Vid införskaff-
ning av material och utrustning väljer vi 
inhemska produkter och lokala tjänster. 
Inom några år måste paviljongens tak för-
nyas och då kommer vi att prioritera en 
entreprenör som sköter både asbestsane-
ring och arbetsgivaransvar klanderfritt.

Bryggorna för sin egen kamp mot natu-
rens krafter och även där står GK inför en 
grundlig reparation. Tidigare generatio-
ner har skaffat och byggt ett otroligt fint 
ställe. Det bästa sättet att respektera deras 
arv är att göra vårt bästa. Alla dessa arbe-
ten utförs på fritiden i talkoanda och mitt 
mål är, att alla som deltar skall kunna se 
på resultaten och känna stolthet. Det vi 
gör, gör vi väl!

LÅT OSS TRIVAS TILLSAMMANS

PORTHAMNEN är alla GK-medlemmars 
uthamn. De tre viktigaste egenskaperna 
för Porthamnen är stämningen, ansvarsta-
gande och miljövänlighet. Den fina stäm-
ningen i Porthamnen upprätthålls genom 
den inkluderande atmosfären samt pryd-
liga utrymmen och prydlig omgivning. 
Tillsammans ser vi till att alla känner sig 
välkomna och trivs. Man kan bidra till 
trivsel på många sätt; genom att skapa 
stämning och genom att delta i talko. 

På årsmötet presenterades kryssarklub-
bens 5-årsplan. I den finns tankar och pla-
ner på åtgärder för utvecklandet av Port-
hamnen. Synpunkter och kommentarer är 
välkomna.
 
Trevliga lässtunder, vi ses i Porthamnen!

Vesa Erkkilä
Porthamnsintendent
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Styrelsen

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

GULLKRONA KRYSSARKLUBB är en före-
ning som är uppbyggd på talkokraft. Med-
lemmar har alltid ställt upp när det behövs 
och så vill vi även ha det i framtiden. De 
stora talkoinsatserna är också förklaring-
en till klubbens låga avgifter. För att klub-
ben skall fungera på ett effe ktivt sätt har vi 
kommittéer för olika verksamhetsområ-
den, samtliga bestå ende av frivilliga med-
lemmar. Kommittéer under lyder styrelsen 
som har tio medlemmar, alla med sina 
egna ansvarsområden. Bortsett från kom-
modoren, vicekommodoren, kassören 
och sekreteraren, fungerar övriga styrelse-
medlemmar även som ordförande i någon 
av kommittéerna. Styrelsen sammanträ-
der i regel första måndagen varje månad, 
med undantag för sommarmånaderna. 

Styrelsen underlyder i sin tur medlems- 
mötet (valmötet på hösten och års-
mötet på våren), som är klubbens högsta 
beslut ande organ. Vid styrelsemötena 
behandlas ärenden som gäller den löp-
ande verksamheten i föreningen, både 
ur ekono misk och aktivitetsmässig syn-
vinkel. I fall det är någonting du undrar 
över eller har ett förslag eller ett ärende 
som du tycker att styrelsen borde be-
handla så tveka inte att ta kontakt. Bäst 
är att kontakta den styrelsemedlem som 
ha ansvar för det verksamhetsområde ditt 
ärende gäller. Hen lägger sedan in ärendet 
på styrelsens agenda så att det behandlas 
på följande möte. 

Styrelsen 2022
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GK i siffror

Medlemmarnas hemkommuner

Antal båtar i GK:s register

GK:s medlemsantal

KATEGORI 2022 2021 2020
Hederskommodor 1 1 1
Hedersmedlemmar 3 3 2
Ständiga medlemmar 46 49 53
Juniorer 77 72 62
Familjemedlemmar 224 225 230
Huvudmedlemmar 427 430 417
Totalt 777 779 765

KATEGORI 2022 2021 2020
Segelbåtar 132 135 131
Motorbåtar 93 91 86
Totalt 225 226 217
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Verksamhetsberättelse
& bokslut
GK ÅRSMÖTE hålls vanligen i mars och under mötet presenteras för godkännande 
och ansvarsfrihet föregående års bokslut, verksamhetsberättelse samt verksamhets-
granskarnas utlåtande. Bokslutet behandlades och godkändes av styrelsen 7.2.2022. 
Berättelsen och bokslutet publiceras elektroniskt efter godkännande. 

På årsmötet presenteras även innevarande 
års budget på kommitte- och ansvarsnivå. 
Därtill har GK tagit i bruk en fem-årsplan, 
som innehåller årliga större underhåll- 
samt nyinvesteringsprojekt. Planen revi-
deras enligt behov samt årligen. 

Klubbens ekonomi har under hela året 
2021 varit stabil, fastän medlems fakturer-
ingarna kunde inledas först i juni. Under 
året kunde klubben förverkliga nyinvest-
eringar och underhåll. Klubben kommer  
planenligt att ha ekonomiska möjligheter 
att även i år förverkliga nödvändiga och 
önskvärda investeringar samt underhåll. 

Klubbens intäkter under år 2021 uppgick 
till runt 160 000 euro. Bokslutet ger ett 
överskott på runt 40 000, vilket till största 
del beror på investeringar/underhåll som 
överförts eller planerats till år 2022 samt 
framåt. Verksamheten för 2021 har även 
till en del förhindrats av COVID restrik-
tioner. Ingen kredit har utnyttjats.

Klubbens intäkter uppskattas vara under 
år 2022 på 2021 års nivå och styrelsen 
före slår för årsmötet att bevara avgifterna 
på fjolårets nivå.

 

Klubbens 5-årsplan är ambitiös och 
innehåller planerade investeringskost-
nader samt underhåll på en totalsumma 
om 400 – 500 000 euro. Med dessa åtgär-
der tryggar vi en utveckling av klubbens 
servic enivå samt bibehåller och utvecklar 
säkerhet och trivsel. Föreningen diskuterar 
även en möjlig låneupptagning, med en 
målsättning om att inom en rimlig tid för-
verkliga byggnationer och anskaffningar. 

Föreningens kundfodringar ligger på en 
rätt hög nivå och under 2022 års lopp 
kommer styrelsen att ta ibruk och utveckla 
rutiner för att effektivisera och säkerställa 
faktureringen samt vid behov, påminnel-
ser och möljig indrivning. I denna årsbok 
hittar vi under rubriken medlemsregister 
& fakturering alla direktiv och möjligheter 
med vilka vi kan förbättra situationen.

Kjell ”Kapu” Henrichson
Kassör, Gullkrona Kryssarklubb rf.
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Vem gör vad?
MEDLEMSÄRENDEN

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

BÅTÄRENDEN

GK-båtregister, vinterförvaring, 
brygg-platser, segelboxar, båtfakturering Eric Chanfreau Hamnkapten 050 379 0039 hamn@gk.fi

Sjösättning och upptagning Jack Henriksson  
& Eric Chanfreau Truckförare Bokning via 

Vello
vello.fi/ 
gullkronakryssarklubb

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

GK-ARTIKLAR OCH NYCKLAR

GK-artiklar, -flaggor och -nycklar Kelovee 010 420 8080 sales@kelovee.fi

GK-textilier 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 Vesa Erkkilä Porthamnsintendent 040 080 6256 porthamnen@gk.fi

FASTIGHETER

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

INFORMATION

Webbsida, Årsboken,  
kalender, anslagstavlor Mathias Kerke Infochef 040 7466100 info@gk.fi

STYRELSEÄRENDEN

Verksamhet och organisation, myn-
dighets- och samarbets-kontakter Markus Flinckman Kommodor 0400 661 988 kommodor@gk.fi

EKONOMI, REDOVISNING  
OCH FAKTURERING

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

Medlemsfakturering, reskontra Mark Lassfolk Fakturering Kontakt per 
e-post. register@gk.fi

MILJÖFRÅGOR

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

STYRELSEN

Markus Flinckman Kommodor 0400-661 988 kommodor@gk.fi
Mathias Mattsson Vicekommodor 050-495 6942 vicekommodor@gk.fi
Esa Lapela Sekreterare 0400-534 815 sekreterare@gk.fi
Kjell Henrichson Kassör 040 725 6578 kassor@gk.fi
Eric Chanfreau Hamnkapten 050-379 0039 hamn@gk.fi
Svante Pahlman Tävlingschef 044 291 0135 tavling@gk.fi
Juanita Heikius Juniorchef 050 587 3560 junior@gk.fi
Vesa Erkkilä Porthamnsintendent 040 080 6256 porthamnen@gk.fi
Mathias Kerke Infochef 040-7466100 info@gk.fi

HAMNKOMMITTÉN

Eric Chanfreau Ordförande 050-379 0039 hamn@gk.fi
Svante Baarman Vicehamnkapten 045-136 9999

Jyrki Koivisto Besiktningschef 040-528 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 040-7466100 info@gk.fi
Erik Nordenswan Facebook
Jockum Lundsten
Oliwer Bäcklund
Ralf Juslin Rådgivare

JUNIORKOMMITTÉN

Juanita Heikius Ordförande 040-555 0107 junior@gk.fi
Emil Granberg Viceordförande
Mathias Mattsson
Ida Henriksson
Petra Lapela
Didrik Lundsten
Jockum Lundsten
Oliwer Bäcklund
Elina Kuusiniemi
Tobias Henriksson
Kim Westman

PORTHAMNSKOMMITTÉN

Vesa Erkkilä Ordförande 040 080 6256 porthamnen@gk.fi
Kari Kerke Viceordförande
Mikael Granholm
Ismo Salminen
Håkan Johansson
Mathias Kerke
Harri Laaksonen
Heikki Sukkinen
Anders Mattsson
Håkke Johansson
Viktor Tschernij
Mikael Enberg
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TITEL TELEFONNUMMER E-POST

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Svante Pahlman Ordförande 044 291 0135 tavling@gk.fi
Erik Nordenswan Viceordförande
Lars Gestranius
Peter Korin
Johan Korin
Fredrik Lehtonen
Julli Gestranius
Antti Ivaska
Jacob Fellman

MILJÖKOMMITTÉN

Helena Hartman Ordförande 040 040 7616 miljo@gk.fi
Björn Friberg
Aija Mäkinen
Lena Långbacka
Sari Nordin
Erland Mattsson

VALKOMMITTÉN

Markus Flinckman Ordförande 041-490 3962
Erik Nordenswan
Berndt Lönnberg
Jack Henriksson
Gunnar Laurén
Eric Chanfreu

HEDERSTECKENSKOMMITTÉN

Gunnar Laurén Ordförande 040 555-0108
Kari Kerke
Jack Henriksson
Markus Flickman Kommodor

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Kelovee GK-artiklar och -nycklar 010 420 8080 sales@kelovee.fi

Jonas Baarman Säkerhetsansvarig

GK:S ORGANISATION
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GK:s Avgifter 2022
MEDLEMSAVGIFTER

Huvudmedlem    70 € (varav 12,50 € går till SBF)
Familjemedlem    25 € (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   35 €/år
Bryggavgift, båtens bredd (m) 90 €/m
Skjulavgift (yta)   10 € m2/år
Förvaring ute, båtens yta (l x b)
 Vinter   7 €/m2
 Sommar   7 €/m2 
Båtlyft    50 €/lyft
Segelbox    60 €/år
Roddbåt/jolle, uteförvaring 
 Vinter   20 €
 Sommar   20 €  
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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 hän-
visning till tidigare insatser befriar ingen 
från talko insatsen. GK har över 777 med-
lemmar och över 300 registrerade båtar. 
GK:s medlems antal garanterar att den 
årliga talko insatsen inte blir betungande 
för någon enskild medlem. Den som inte 
anser sig ha tid för talkodeltagande bör 
söka sig till kommersiella gästhamnar och 
marinor.

Kallelse till talko sker per SMS eller e-post 
med ca. en veckas varsel. Som talko insats 
räknas all funktionärsverksamhet, allt del-
tagande i GK:s talkotillfällen och med-
lemsprojekt och övriga aktiviteter som gyn-
nar klubben och stöder dess verksamhet.

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

Talko och allmänna regler

Medlemsprojekt

Medlemsprojekt är en verksamhets-
form som erbjuder GK-medlemmar en 
möjlighet att självständigt utveckla och 
förverkliga önskade åtgärder inom GK. 
Medlems projekten initieras av en eller 
flera medlemmar och utförs som talko-
arbeten med styrelsens godkännande.

Ett av styrelsen godkänt medlemsprojekt 
innehåller följande element:

� Projektbeskrivning
� Projektansvarig
� Tidtabell
� Kostnadsförslag

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

Nycklar, bevakning och 
säkerhet

Nycklar till portar, skjul och servicehus i 
Skräbböle: se Nycklar & Produkter.

Bevakningen av  GK:s områden är 
baserad på medlemmarnas säkerhets-
tänkande, att aktivt besöka och hålla 
den egna båten och andras båtar samt 
byggnader och bryggor under uppsikt, 
se till att portarna är låsta samt rappor-
tera om eventuella olägenheter. 

Säkerheten i hamnarna har förbättrats 
med räddningsstegar och livbojar.
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	� Hjälp till när du ser att behov 
finns
	� Städa och håll ordning i  

skjulen och på hamnområdet
	� Reparera den GK-egendom  

du råkat ha sönder
	� Anmäl eventuell skadegörelse  

till styrelsen.
	� Alla båtar som förvaras på 

GK:s område skall vara brand-
försäkrade
	� Lås porten och skjuldörrarna 

samt släck belysningen efter dig
	� Ta hänsyn till andras båtar och 

egendom.

Sophantering  
och städning

Klubbens verksamhet bygger på frivilligt 
arbete, förvänta dig inte att ”någon  annan” 
skall städa upp efter dig. För att öka triv-
seln och minska arbetsbördan för våra 
frivilliga funktionärer skall följande regler 
iakttas:

	� Städa upp efter dig då du besöker 
service- och socialutrymmen.
	� Ta hem avfallet om avfallslådorna i 

sopstationen är fulla.
	� Ackumulatorer lämnas i den grå boxen 

bredvid sopstationen i Skräbböle-
hamnen.
	� Spillolja hälls i tanken för spillolja. 

Oljekanistrar, -behållare och filter bör 
tömmas i tanken för spillolja.
	� Tomma oljefilter sätts i den röda upp-

samlingsbehållaren.
	� Tomma plastkanistrar, luftfilter, oljiga 

trasor, HOPVIKTA presenningar, 
och annat avfall sätts i behållaren för 
bränn bart avfall.
	� Metall- och glasavfall sätts i 

avfallsinsamlingen på andra 
sidan vägen mitt emot Skräb-
bölehamnen. Alternativt tar 
du hem det.
	� Om du inte vet var du ska 

sätta ditt avfall, så tar du hem 
det.
	� Omärkta föremål, allt  från 

båtar, jollar, båtdelar, båtvag-
gor, redskap, samlas årligen 
ihop och förs till avstjälp-
ningsplatsen.

Allmänna regler

TALKO OCH ALLMÄNNA REGLER
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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 vatten-
drag 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.

Miljöpolicy



22  

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:

	� Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medlemmar.
	� Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
	� 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 klubbens 
avfallshantering.

1. Sortering av avfall
Kärl för respektive avfall finns inom klubbens område och dessa skall vara tydligt märkta. 
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 sort-
eras för minsta möjliga miljöpåverkan.

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 han-
tering 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 
“absorptions korvar” 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
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GK-artiklar & nycklar
GK-artiklar

Nycklar

FLAGGOR 
Klubbflagga 010 44 x 72 cm 35,00 €
Klubbflagga 020 55 x 90 cm 45,00 €
Klubbflagga 030 66 x 108 cm 50,00 €
Klubbflagga 131 80 x 131 cm 75,00 €

VIMPLAR 
Klubbvimpel 010 22 x 44 cm 35,00 €
Klubbvimpel 045 26 x 50 cm 40,00 €

MÄRKEN OCH KOKARDER 
GK-märke för klubbrock/blazer 15,00 €
GK-kokard 20,00 €

ÖVRIGT 
Slips (finns ännu några kvar) 30,00 €
GK-dekal 10 x 10 cm 3,00 €
GK-dekal 20 x 20 cm 5,00 €
Nyckelring i kork  3,00 €

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

Kelovee i Pargas sköter från och med 1.5. 
försäljningen av klubbens medlemsprylar. 

Försäljningen sker året runt under företagets 
normala öppettider. Öppettiderna hittas på 
www.kelovee.fi.

OBS! Vid köp av nycklar måste ID uppvisas.

GK:S NYCKLAR KOSTAR 25,00 €/NYCKEL

Nyckel till Skräbböle hamnområde:  nr 5 
Nyckel till Porthamnen: nr 8

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!

OBS! DESSA PRISER GÄLLER TILLSVIDARE OCH KAN UPPDATERAS PÅ NÄTSIDAN UNDER ÅRETS LOPP.
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Full-zip Collegejacka
Mörkblå

59€

Pikéskjorta
Mörkblå eller vit

29,90€59€

Stickad mössa 
Mörkblå

15€

Helly Hansen crew 
midlayer seglarrock
Mörkblå eller vit

175€

GK-textilier
KELOVEE har även hand om produktionen och försäljningen av de populära GK-textili-
erna. Sortiment, priser samt färger för 2022 hittar du nedan.

BESTÄLLNING SKER  
DIREKT FRÅN KELOVEE:  
Köpmansgatan 3, 21600 Pargas 
+358 10 420 8080 
www.kelovee.fi

KONTAKTPERSON 
Tony Lehtinen 
tony.lehtinen@kelovee.fi

OBS! Kelovee håller inte GK-produkterna i lager 
utan de levereras på beställning. 
Leveranstiden kan variera.

TIPS:  
På samtliga produkter där GK-märket 
broderas kan man också få båtens 
namn broderat samtidigt för 5 €.
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§ 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 medlemmar-
nas kunskaper rörande nöjesbåtar, deras 

utrust ning, skötsel och hant ering. För-
eningen skall verka för att stärka gemen-
skapen mellan medlemmarna samt sam-
arbeta med föreningar och insti tutioner 
med samma ändamål.

§ 2 VERKSAMHET

För att förverkliga sina ändamål arrange-
rar 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 bå-
tarnas sjövärdighet och utrustning. För 
sin verksamhet kan föreningen upprätt-
hålla 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.

§ 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 mö-

tesdeltagarna. Hedersmedlem betalar inte 
medlemsavgift. Erhållna medlemsrättig-
heter 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.

GULLKRONA KRYSSARKLUBB R.F. 

STADGAR
Reviderade 2020
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§ 5 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Medlem som önskar avsäga sig medlem-
skap bör anmäla detta skrift ligen till sty-
relsen eller dess ordförande, eller anmäla 
detta vid föreningsmöte. Avgående med-
lem är skyldig att erlägga medlemsavgift 
samt övriga av föreningen debiterade av-
gifter för det löpande verksamhetsåret. 
Medlem som underlåtit att erlägga med-
lemsavgift kan av styrelsen uteslutas ur 

föreningen. Medlem som grovt brutit mot 
föreningens stadgar eller som på annat 
sätt vanhedrat föreningens namn och ryk-
te 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 sty-
relsen avge en förklaring till sitt handlan-
de, varvid beslutet kan omprövas.

§ 6 STYRELSEN, VERKSAMHETS-
GRANSKARE OCH FUNKTIONÄRER

Föreningens angelägenheter handhas av 
en styrelse till vilken hör kommodor, vi-
cekommodor, sekreterare och kassör: 
Dessutom har styrelsen 4-7 medlem-
mar. Kommodoren, vicekommodoren 
och övriga styrelsemedlemmar samt två 
verksamhetsgranskare och en suppleant 
för dessa väljs för två år i sänder och kan 
återväljas. Hälften av styrelsemedlemmar-
na och ena av verksamhetsgranskarna är 
år ligen i tur att avgå. Föreningens kom-

modor fungerar som styrelsens ordfö-
rande. I kommodorens frånvaro fungerar 
vicekommodoren som styrelsens ordfö-
rande.

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 kommodo-
ren ensam eller av två styrelsemedlemmar 

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 hand-
lingar företes verksamhetsgranskar-

na, vilka till årsmötet bör avge skriftlig 
verksamhetsgranskningsberättelse över 
granskningen av räkenskaper och för-
valtning.

STADGAR
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§ 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 för-
eningens officiella informationskanaler.

§ 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, se-
kreterare och kassör skall alla kandidater 
föreslås till valkommittén minst två måna-
der före valmötet. De föreslagna kandida-
terna 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 mötessekret-

erare
4) Väljs två protokolljusterare/rösträknare
5) Konstateras att mötet är stadgeenligt sam-

mankallat och beslutfört
6) Föredras styrelsens verksamhetsberättelse 

och förslag till bokslut för föregående år

7) Föredras verksamhetsgranskarnas berät-
telse

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

9) Fastställs verksamhets- och seglationspro-
grammet för innevarande år

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

11) Behandlas övriga i kallelsen nämnda 
ärenden

STADGAR
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Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så 
besluter eller när minst 1/10 av de röstbe-
rättigade medlemmarna skriftligen så an-

håller. På extra föreningsmöte behandlas 
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 er-
sättare.

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 ordfö-
randes röst avgörande.

Vid styrelse- och föreningsmöten förs 
proto koll. Styrelsens protokoll underteck-
nas av ordföranden och sekreteraren. För-
eningsmötenas protokoll undertecknas av 
mötesordföranden, sekreteraren och två 
av mötet valda protokolljusterare.

§ 12 BÅTREGISTER

Föreningen för register över båtar som 
anmälts till föreningen, som är besik-
tigade och vars ägare är medlem av före-
ningen. Endast besiktigad och i fören-
ingens 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 sty-
relsen ur båtregistret. Missbruk av de rät-
tigheter som inskrivning i båtregister ger, 
medför uteslutning ur registret och förlust 
av rätten att föra föreningens flagga.

§ 13 REGLEMENTEN OCH DIREKTIV

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

STADGAR
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§ 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 för-
bindelser 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

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

www.turunvapaavarasto.fi
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Besiktnings-  
och säkerhetsutrustning
AVSIKTEN MED BESIKTNINGEN är att upprätthålla och utveckla båtsportens säkerhet ge-
nom att hjälpa och hand leda båtägare i skötsel och utrustande av båt, i användning av ut-
rustning, och att uppmuntra till en positiv attityd gent emot säkerhet. Utgångspunkten är 
sjöfararens egen säkerhet. Med tillräckliga kunskaper, en besiktad båt och rätt utrustning 
är man inte heller någon säkerhetsrisk för den kommersiella sjöfarten och övriga sjöfarare.

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

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

Sjötrafiklagen
Den nya sjötrafiklagen definierar befäl-
havarens ansvar på en fritidsbåt i omfat-
tande grad. Den nya lagen, liksom den 
gamla, förutsätter att flytvästar alltid finns 
ombord i motorbåtar och i över fem meter 
långa segelbåtar. Farkostens befälhavare 
ansvarar för båten under gång och passa-

gerarnas 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 logg-
boken vem som är befälhavare så undviker 
man onödiga utredningar ifall något oför-
väntat sker.

Besiktning befriar inte från det här ansva-
ret. Befälhavaren måste efter sin bästa för-
måga försäkra sig om att båten fyller ovan-
nämnda 8 § krav innan båten går till sjöss. 
De nya besiktningsreglerna för medel för 
nödanmälan baserar sig på Gränsbevak-
ningens undersökningar och baserar sig på 
“HJÄLP-Båtfararens instruktioner för nö-
danmälan.” I praktiken uppfyller tidigare 
utrustning även i framtiden besiktnings-
kraven, men nu kan man även få båten be-
siktigad utan pyroteknisk utrustning.

Nödanmälan
Nödanmälan innehåller tre grundelement, 
som utgör grunden för utrustningskraven

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

	� VHF-DSC fast monterad  
	� EPIRB (obs radiolicens, batteriets 
datum)  
	� Mobiltelefon, väderbeständigt 
skyddad, med laddare  
	� 1 LED-bloss med reservbatterier  
	� 2 Orangerök  

KLASS 1 / ALTERNATIV B

	� VHF fast monterad (DSC-funktion 
rekommenderas)  
	� 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol 
ersätter 2 röda raketer  
	� 4 Röda bloss, eller 1 LED-bloss med 
reservbatterier och 2 röda bloss
	� 2 Orangerök  

Rekommenderas ytterligare
	� Mobiltelefon, väderbeständigt 
skyddad, med laddare

KLASS 2 ALTERNATIV A

	� VHF-DSC fast monterad  
	� Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

med laddare  
	� 1 LED-bloss med reservbatterier eller 

4 röda bloss Rekommenderas ytterlig-
are:  
	� EPIRB (obs radiolicens, batteriets 

datum)
	� 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol 

ersätter 2 röda raketer
	� 2 Orangerök

KLASS 2 ALTERNATIV B

	� VHF fast monterad (DSC-funktion 
rekommenderas)  
	� 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol 

ersätter 2 röda raketer  
	� 4 Röda bloss eller 1 LED-bloss med 

reservbatterier och 2 röda bloss

Rekommenderas ytterligare:
	� Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

med laddare

KLASS 3 ALTERNATIV A

	� Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 
med laddare  
	� VHF-DSC fast monterad, vid färder 
utomskärs (obs radiolicens)  
	� 1 LED-bloss med reservbatterier eller 
2 röda bloss

Rekommenderas ytterligare:
	� 2 Röda fallskärmsraketer +2 röda bloss

KLASS 3 ALTERNATIV B

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

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

reservbatterier

Rekommenderas ytterligare:
	� Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 

och VHF

KLASS 4

	� Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad 
med laddare rekommenderas
	� 1st LED-bloss med reservbatterier eller 

2 röda bloss i skärgården

BESIKTNINGSUTRUST-
NING 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 enligt till-
verkarens direktiv i separat box skyddade 
för vatten och värme.

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

Utrustningen för nödanmälan bör förva-
ras 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. Gasvar-
nare rekommenderas i båtar med flytgas-
apparater.

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

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

Raketerna bör förvaras i upprätt ställning, 
så att deras flygbana förblir rak. Det pul-
veraktiga drivmedlet kan annars packa sig 
på ena sidan och flygbanan kan bli obe-
räknelig. Om en lämplig plats inte finns 
i båten (speciellt i små båtar) där de kan 
förvaras stående, bör raketerna vändas 
flera gånger under säsongen. Man får inte 
skaka om eller knacka på dem. Vissa rake-
ter har ett homogent hoppressat drivme-
del, som kan krackelera eller brytas av och 
detta kan påverka flygbanan.

Släckarens storlek
Trots att besiktningen godkänner en 
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 upp-
når man inte full släckningseffekt.

Släckarens förvaring och service
Förhållandena i båten är krävande. Fuk-
tig omgivning och vibrationer inverkar 
menligt på släckarens funktion. Vinter-
förvaring av släckaren i båten är inte att 
rekommendera. Släckaren bör förvaras i 
stående läge om möjligt. På så sätt undvi-
ker man att släckningspulvret packar sig 
på ena sidan med eventuella effektförluster 
som följd. Vid besiktningen bör släckaren 
ha en giltig årsgranskning. Om gransk-

SÄKERHETSUTRUSTNING

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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ningsperioden tar slut under seglations-
säsongen är det på båtfararens ansvar att 
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 släcka-
ren. 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 tillgäng-
lig i närheten av spisar med öppen låga. 
Placeringen bör vara sådan att den lätt 
kan nås och användas vid eventuell brand.

Flytutrustning, service  
och granskning
Uppblåst räddningsväst bör alltid utrustas 
med ny gasbehållare och säkring, så att 
västen är färdigt laddad för nästa bruk. 
Se till att det i båten finns till räckligt med 
reservdelar och tillhörande servicehand-
böcker. Räddningsvästar har olika kompo-
nenter/reservdelar som inte nödvändigt-
vis passar till andra västar. Utan utbytbara 
delar och service är västarna obrukbara. 
För varje uppblåsbar räddningsväst bör 
finnas en reservdelsförpackning.  Rädd-
ningsvästarna bör granskas och servas 
enligt tillverkarens direktiv. Tillverkarna 
rekommenderar att västarna förnyas efter 
10 år eller tidigare om fel i funktion och 
konstruktion uppdagas. Varje gång rädd-
ningsvästen blivit våt eller uppblåst bör 
den torkas, granskas och servas enligt till-
verkarens 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 fri-
bord är under 500 mm krävs ingen stege. I 
en sådan båt bör finnas handtag med vil-
ket man kan ta sig ombord.

Sjökort
Vid besiktningen godkänns endast pap-
perssjökort, som baserar sig på Trafik-
verkets senaste eller äldre korrigerade 
kartmaterial. Även annan leverantör som, 
använder motsvarande material, god-
känns.

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

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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Alla båtar i GK:s avgiftsbelagda båtregis-
ter skall besiktas årligen. En obesiktad 
båt stryks ur registret och förlorar rätten 
att föra GK:s flagga. Då båten stryks ur 
GK:s register förlorar den också rätten 
till bryggplats, vinterförvaring och truck-
lyft. 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. Besiktningen 
på land kan lämpligen utföras som skrov-
besiktning, “bondförnuft” får användas, 
men en giltig båtförsäkring som täck-
er tredje parts skador och en granskad 
eldsläckare är absoluta minimikrav. Enda 
undantaget från besiktningskravet utgörs 
av GK-registrerade tävlingsbåtar, jollar 
och roddbåtar.

Grundbesiktningen utförs vart femte år 
samt då båten har bytt ägare eller regist-
reringsklubb 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, sty-
rinrättning, kraftöverföring och skrov-
genomföringar. Från insidan granskas 
mot svarande 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 början 
av seglationssäsongen, dock senast den 30 
juni. Besiktning kan undantagsvis ske se-
nare om godtagbara skäl föreligger (t.ex. 
köp, nybygge, sjukdom). Vid besiktningen 
skall båten vara sjösatt och besiktningsut-
rustningen tillgänglig. Klubbens styrelse 
kan bevilja besiktningen en förlängd gil-
tighetstid för längre utrikesfärder, emel-
lertid för högst fem år.

Temat för besiktningen år 2022
Då den här årsbokens text skrevs hade SBF 
ännu inte publicerat årets tema, men man 
kan utgå ifrån att båtens elsystem och spe-
ciellt uppgörande av elkopplingsschema 
och dess uppdatering ingår också 2022. 
Färgen på besiktningsdekalen för 2022 är 
ännu inte känd. Den senaste informationen 
om besiktningsreglerna kan hämtas från 
sv.spv.fi/teema/forening-besiktning

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 fören-
ingens 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 besiktningsan-

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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svarige om besiktningen för registrering-
en i förbundets register.

GK:s besiktningsmän finns på plats i 
Skräbbölehamnen varje måndag 18.00 – 
19.30 under tiden från maj till juni. Besikt-
ningen är avgiftsfri under förutsättningen 
att den sker under den här tiden i GK-ham-
nen. 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 inde-
lad i tre områden: pontonbryggan, skjul-
bryggan och piren. Lediga besiktnings-
män 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 rekommendatio-
ner angående COVID-19 kan ändra be-
siktningsförfarandet. I så fall ges medde-
landen per sms och e-post.

Besiktning av 
tävlingsbåt
Undantagna från registrerings-
kravet är tävlingsbåtar enligt 
följande: En tävlingsbåt är en 
båt, som används enbart för 
tävling. Enligt direktivet för 
nöjesbåtar skall tävlingsbåtar 
byggda efter 16.6.1998 vara för-
sedda med en skylt med texten 
”endast för tävlingsbruk” (inten-
ded solely for racing). Som täv-
lingsbruk räknas även träning 
inför en tävling. Träningen sker 
med tävlingsbåten, med samma 
utrustning och i stort med sam-
ma besättning som i tävlingen. 
Övervakande myndighet för 
sjötrafiken avgör om seglingen 
kan bet raktas som träning från 
fall till fall. Ovan nämnda till-
lämpas också på tidigare byggda 
båtar. En tävlingsbåt bör även 
besiktigas, och en anteckning 
görs i fältet för anmärkningar 
“Oregistrerad båt, endast för 
tävlingsbruk ”.
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GK:s hamnverksamhet omfattar både 
bryggplatser och vinterförvaring av med-
lemmarnas GK-registrerade båtar. Brygg-
platsernas antal begränsas av hamnens 
och båtarnas storlek. Bryggplatserna för-
delas enligt båtstorlek och tyngd. För att 
minska på slitaget av pontonbryggorna 

placeras större och tyngre båtar vid land-
bryggorna medan mindre och lättare bå-
tar får plats vid pontonbryggorna. Efter-
som trenden är att fritidsbåtarna blir allt 
större är det ingen självklarhet att en båt 
kan behålla samma plats varje år.

GK-MAX
Regeln GK-MAX definierar maxi-
mimåtten för båtar i GK:s hamnanlägg-
ningar: längd 12m (40 fot), bredd 3,8 m, 
vikt 8 ton. Bryggorna, bojarna, mastkra-

nen, vinterförvaringen samt truckens lyft- 
och transportkapacitet är dimensionerade 
enligt GK-MAX under normala förhållan-
den.

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.

Tillfälliga bryggplatser
GK är inte en gästhamn. Icke-medlemmar 
anvisas i första hand till kommersiella 
gästhamnar och marinor. Förtöjningsplat-
ser får inte utan hamnkaptenens medgiv-
ande överlåtas åt annan person varken för 

kortare eller längre tid. Hamnkaptenen 
kan bevilja tillfällig förtöjningsplats åt 
medlems båt för kortvarig vistelse i ham-
nen.

Förtöjning i skräbbölehamnen
Båtägarna uppmanas att kontrollera att den 
egna båtens förtöjning uppfyller följande 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.  

Bryggplatser och vinterförvaring
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Trafik i skräbbölehamnen  
och på slipområdet

	� Körning med bil på hamnområdet är 
tillåten endast med låg hastighet för att 
inte damma ner båtarna.  
	� Genomfart framför båtskjulen är för-

bjudet då kedjan är uppsatt!  
	� Undvik att köra över vattenslangar och 

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

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

Vinterförvaring  
Vinterförvaring av medlemmarnas GK-re-
gistrerade båtar sker dels i anslutning till 
Skräbbölehamnen och dels på Slipplanen. 
Vidare finns tre båtskjul i Skräbböleham-
nen och två på Slipplanen. Skjulplatserna 
beviljas i första hand för träbåtar och så-
dana båtar som behöver en skyddad plats 
med tanke på  reparationer. Man bör alltid 
ansöka om ny vinterförvaringsplats skrift-
ligen genom att använda  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 lapparna 

skall placeras synligt så att även vintertäck-
ta båtar snabbt kan identifieras om något 
skulle hända under vinter förvaringen.

Vinterförvaringsplatsen bör städas FÖRE 
sjösättningen. Båtägaren kan vägras sjö-
sättning om platsen inte är städad. Trävir-
ke, och annat täckningsmaterial som skall 
uppbevaras knippas och fästs vid båtvag-
gan som skall vara märkt med GK:s gula 
lapp. Privata “båtskjul” bör nedmonteras 
för sommaren. Omärkta vaggor och andra 
omärkta föremål avlägsnas från området 
under städtalkon. Det här gäller i synner-
het skjulplatser, som tenderar att bli upp-
bevaringsplats 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.
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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 skju-
len. 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.

Sommarförvaring 
Båtar som inte sjösatts årligen före 30.7 
betraktas som sommarförvarade. GK upp-
bär en avgift för sommarförvaring som är 
lika stor som vinterförvaringen.  GK för-

behåller 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 GK-registrerade 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. GK-regist-
rerade jollar och roddbåtar behöver inte be-
siktigas. GK-registrerade jollar och roddbå-

tar 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 så-
dant 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 tunga 
båtar som skall dras in i skjulen eller ha-
las 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-

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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ten skall vara försedd med GK:s gula lapp 
med ägarens namn. Bommar får inte upp-
bevaras i mastskjulet! Spridarna bör av-

lägsnas från masterna som uppbevaras i 
mastskjulet. “Båtlösa” master får inte upp-
bevaras utan tillstånd i mastskjulet.

Sjösättning och upptagning
Boka ditt båtlyft via GK:s webbaserade 
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 möjlig-
het att lyfta båten är årligen 31 okto ber el-
ler tidigare om vintern är tidig.

GK rekommenderar båtägare att byta till hårda bottenfärger
Som en följd av myndighetskrav kom-
mer GK att bli tvungen att investera i så 
kallade tvättplattor som samlar upp det 
miljö giftiga tvättvattnet från bottentvät-
tandet. Rekommendationen är att båtä-
garna slutar använda de mjuka smetiga 
botten färgerna av miljöskäl. Ett obestrid-
ligt 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 båtbott-
nen tvättas vilket medför en ytterligare 
miljöbelastning 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/pohjamaali-illan-satoa.

Flera GK medlemmar har redan bytt eller 
kommer att byta till mera lättskötta hårda 
bottenfärger. I detta sammanhang är det 
skäl att påminna båtägarna om att rengö-
ring av båtskrovet med soda blästring på 
GK:s område är förbjudet. Andra rengö-
ringssätt är tillåtna under förutsättning att 
den avlägsnade färgen och slipdammet 
samlas upp och behandlas som proble-
mavfall samt att nödvändiga skyddsåtgär-
der vidtas för att förhindra nedsmutsning 
av omgivningen och grannbåtar.

Det finns alternativ för giftfärger
Det största problemet på båtbottnarna är 
havstulpanen, vars larver i allmänhet fäs-
ter sig vid sitt underlag under några veck-
or i månadsskiftet juli–augusti. Båtbotten 
kan hållas fri från växtlighet också med 
miljövänliga metoder. Det enklaste sättet 
är att skura den regelbundet t.ex. med rot-
borste.

Under de senaste åren har information 
om tidpunkten då havstulpanens larver 
fäster sig funnits tillgänglig, och där-
för har Håll Skärgården Ren rf grundat 
Rocco -tjänsten för sina medlemmar. Se 
mera infor mation: http://www.hallskar-
gardenren.fi/sv/salle-tjanster/rocco-tjanst

BESIKTNINGS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING
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SEGELBÅTENS STÅENDE RIGG och i synnerhet masten är i särklass den dyraste ut-
rustningen som finns ombord.  På en äldre båt kan mastens nyanskaffningspris långt 
överskrida hela båtens marknadsvärde.  Försäkringsbolagen är väl medvetna om detta 
faktum och har via olika klausuler (vind- och åldersavdrag samt annat juridiskt finlir i 
den finstilta texten) 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. 

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 far-
ligt. Maströret är konstruerat så att det 
kan utstå stora belastningar under förut-
sättning att det är rätt stagat. En ostagad 
mast är däremot bräcklig. Då masten lyfts 
händer det lätt att röret får en buckla eller 
knäcks om det hanteras ovarsamt. 

Vett och etikett för mast-
hantering i GK

Misslyckad mastning - en topptung 
mast har slagit runt
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Riktlinjer och tips för säkert hanterande av mast-
kranen 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 mastkransbryggan 
vilket är otyg. Bockarnas plats är på pla-
nen utanför mastskjulet. Det tids ödande 
arbetet med att “klä på” masten skall ske 
på planen utanför mastskjulet, ALDRIG 

på mastkransbryggan. Bryggan skall en-
dast  användas för på- och avmastning 
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.

	� Klä på masten på planen utanför mastskjulet.
	� Kör båten till mastkransbryggan och förtöj den med fören mot land.
	� 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.
	� Flytta masten med med hjälp av mastkärran (2 kärror om masten är stor och tung).
	� 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.
	� 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.
	� Repetera lyftets olika moment så att alla som deltar (3-max 4personer) vet sina 

roller.
	� Mastkranen har två hastigheter ett lätt tryck = långsam, helt intryckt knapp = snabb. 
	� 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.  
	� 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. 
	� 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.
	� 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.
	� Med hjälp av nedhalningslinan dras lyftslingan ner och kopplas loss. Akta så att 

lyftlinan inte trasslar in sig i windex 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.
	� Kör båten till sin bryggplats och slutför riggtrimningen.

VETT OCH ETIKETT FÖR MASTHANTERING I GK
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HUVUDPUNKTERNA 
VID AVMASTNING

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

	� Förbered avmastningen vid en lämplig bryggplats, ALDRIG vid mastkranen.  
Avlägsna segel, bom samt lös på vantskruvar så att riggbultarna lätt kan lossas.
	� Kör båten till mastkransbryggan och förtöj den med fören mot land.
	� Fixera båten så att lyftkroken hänger fritt FRAMFÖR mastfoten. På det här sättet 

minskar risken att lyftlinan trasslar in sig i windex och annan utrustning som finns i 
masttoppen.
	� Hämta mastkärran (2 kärror om masten är stor och tung).
	� Koppla lyftlinans slinga runt masten under vantspridaren (översta spridarparet om  

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

roller.
	� Mastkranen har två hastigheter ett lätt tryck = långsam, helt intryckt knapp = snabb. 
	� 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. 
	� 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.
	� 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.
	� Flytta masten till mastskjulsplanen. Klä av masten och packa in den för förvaring i 

mastskjulet.
	� 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
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Medlemsregister 
& fakturering

Segling och Båtsport i Finland (SBF) och GK

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

GK:s medlemsregister är skapat av SBF. 
SBFs register kallas Suuli (Skjulet). Ge-
nom att logga in på https://suuli.spv.fi kan 
GK-medlemmar kontrollera och upprätt-
hålla 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 au-
tomatiskt email från Suuli med med-
lemsnummer och lösenord. Efter det-
ta 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 inlogg-
ning. 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 
e-postadress och mobilnummer i registret 
för att du skall kunna ta emot viktig in-
formation från klubben. Uppstår det pro-
blem med medlemsregistret skicka då ett 
e-postmeddelande till hamn@gk.fi.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU SJÄLV DINA MEDLEMSUPPGIFTER
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Fakturering

Medlemsregistersystemet sköter också om 
fakturering och uppföljning av inbetal-
ningarna 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 sum-
man till exakt det konto och med ex-
akt det referensnummer som står på 
räkningen. Om så inte görs noteras 

inbetalningen inte av den elektroni-
ska avstämningen och resulterar i en 
obefogad påminnelsefaktura.

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

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

GK massfakturerar tre gånger per år:

	� Vår (Medlems-och Båtregisteravgifter samt 
Bryggplatser)
	� Sommar (Båtskjulsplatser samt segelboxar) 
	� Höst (Vinterförvaring ute).

Massfaktureringarna föregås av ett påmin-
nelse-sms och ett e-postmeddelande som 
uppmärksammar medlemmarna på att en 
GK-faktura är utskickad. E-postfakturering-
en i kombination med SMS-påminnelser har 

radikalt förenklat fakturering och uppföljning 
både för medlemmarna och GK. 

Vidare faktureras enskilda avgifter (Inskriv-
ning, Seglarskola, GK-artiklar) efter behov. 
Vid massfakturering får medlemmarna ett 
sms-meddelande om att fakturorna skickats ut 
och att alla behöver kontrollera att de verkligen 
får sina fakturor. För pappersfakturor uppbär 
GK ett faktureringstillägg på 5 €.

Åtgärder vid obetalda räkningar 
Årligen blir ett stort antal GK-fakturor av oli-
ka orsaker obetalda. Det här orsakar myck-
et 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 anledningen 
har styrelsen beslutat införa strängare regler 
för obetalda räkningar. 

Då en medlem har en eller flera obetalda räk-
ningar tillämpas följande åtgärder:
 
MEDLEMSAVGIFT  
Om ingen reaktion uppstår efter två (2) påmin-
nelser eller om posten returneras.  Åtgärd: Räk-
ningen avskrivs och medlemskapet avslutas. 

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

Medlem som har obetald räkning kommer 
att få ett standardiserat meddelande som 
lyder: “Enligt GK:s register har du en obe-
tald räkning som är indrivningsbar. Kon-
takta omedelbart  Kontakta omedel bart 
registeransvariga per email. GK styrelse.”

Det är alltså ytterst viktigt att dina 
kontakt uppgifter hålls uppdaterade.
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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  data-
baser som är tänkt att passa för alla Finlands båtföreningar. GK har därför mycket be-
gränsade möjligheter att påverka utformningen av fakturan. E-postfakturan 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 betal-
ningen 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: e-postadress (helst personlig, undvik job-
badress), mobiltelefonnummer och hemadress?

Varför får jag inget sms-meddelande från GK?
GK:s 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 bå-
tar som godkänts i föregående års besikt-
ning. Båtregistret hanteras av besiktarna 
och ibland kan besiktade båtar ändå fattas 
från årsbokens 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
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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 
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Alla nedan, som blivit GK-medlemmar under 2021 önskas hjärtligt välkomna. Hoppas 
ni skall trivas i GK-gemenskapen och att ni aktivt deltar i klubbens olika aktiviteter.

NAMN MEDLEMSKATEGORI HEMORT

Timo Leskinen
Mika Peltonen
Vera Peltonen
Åsa Peltonen
Martta Soini
Alexander Eriksson
Christoffer Eriksson
Jan-Erik Eriksson
Camilla Molin-Eriksson
Antti Forsman
Lena Forsman
Anne-Maarit Itänen
Jan-Erik Kortteinen
Rasmus Karlsson
Kari Kiiskilä
Marina Meinander-Sederholm
Kristian Nygren
Maria Nygren
Charles Sederholm
Annikki Gustafsson
Aino Helevirta
Anni Helevirta
Jyri Helevirta
Marianna Helevirta
Christer Johansson
Kristiina Leimola
Laura Leimola
Pauliina Leimola
Markus Liewendahl
Mary Liewendahl
Mette Liewendahl
Milla Liewendahl
Stina Rajala
Sari Nordlin
Sture Nordlin
Marianne Essén
Marjo Henrichson
Niilo Hautala
Petra Hautala
Alex Skärström
Gustav Skärström
Heidi Skärström
My Skärström

Nya medlemmar



Att rekommendera nya GK-medlemmar
NÄR MAN SÖKER om medlemskap i GK krävs det att två “gamla” GK-medlemmar skriv-
er på ansökningsblanketten och därmed rekommenderar den nya medlem men. Men är 
det riktigt så enkelt? Jag vill påstå att den som sätter sitt namn på ansökan och rekom-
menderar en ny medlem har ett betydligt större ansvar. 

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

Här, vill jag påstå, har den som rekommen-
derat en ny medlem ett betydligt större an-
svar att agera som en slags  “fadder” och 
introducera den nya medlemmen. Dels i 

klubbens rutiner och regler, dels i själva 
GK-gemenskapen genom att presentera 
den nya medlemmen för and ra GK:are och 
se till att hen känner sig välkommen till 
flagghissning, klubbkvällar, talkotillfällen, 
Porthamnsdagen m.m. Kommittéer bör 
också anstränga sig för att fånga upp nya 
medlemmar då de kommer 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    

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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Den sista av GK:s grundande medlemmar, som var medlem  
under alla dessa år, har lämnat skärgårdens farleder och sällat  
sig till skaran grundande medlemmar, som kanske nu seglar i  
samma farvatten som ”Den flygande Holländaren”.

EGIL VISADE REDAN I UNGA ÅR intresse 
för hav och båtar. En bidragande orsak var 
säkert att pappa Gustav var sjökapten och 
Cap-hornare. Han skaffade sin första lilla 
segelbåt på 40-talet. Den byggde han om 
ruffen på och gjorde om riggen från gaffel-
rigg till Marconirigg. Med den gjorde han 
i alla fall en seglats till Åland.

Han var en av de grundande medlem-
marna i GK på våren 1954. Han blev då 
ansvarig för juniorverksamheten. I den 
rollen verkade han fram till 1958. 1963 – 
71 var han styrelseledamot. 1975 fick han 
erkännande för sitt arbete i GK genom 
att er hålla förtjänsttecknet i silver. 1994 
fick han också GK:s bordsstandar. Under 
senare år hade han inte mera officiella 
förtroendeuppdrag inom GK, men verk-
ade under alla år i bakgrunden som aktiv 
medlem. 

Intresset för släktforskning gjorde att Egil 
fick klart för sig att en del av förfäderna 
kom utifrån skären. Förfäder fanns bland 
annat ute på Jurmo, Nötö, Björkö, Hum-
melholmen, Pensar och på Gullkrona. 
Den första kända invånaren på Gullkrona 
Knut Hansson var hans förfader. Detta var 
säkert en bidragande orsak till att han ak-
tivt hjälpte skäriborna på Gullkrona, Hel-
singholmen och Sälgskär. Han deltog flera 

år i att föra julhälsningar till Erikssons, 
Rosenbergs och Anderssons på dessa öar. 
En gång skidade han ut till Helsingholmen 
och Sälgskär tillsammans med Stickan 
Henriksson och Calle Granberg. Speciellt 
syskonparet Selim och Nanny på Helsing-
holmen hjälpte han mycket bl.a. med hö-
bärgning och att röja upp efter en speci-
ellt svår storm. Kanske ”17 och en kvarts 
beaufort – lite drygt” som Selim en gång 
uttryckte sig. Eftersom Selim och Nanny 
inte hade några arvingar började Helsing-
forsbor aktivt försöka ordna att Helsing-
holmen skulle övergå i Sjöbjörnarnas ägo. 
I Pargas tyckte man inte att detta skulle 
vara en lyckad lösning. Egil engagerade 
sig i frågan och till slut blev det inte så som 
Helsingforsborna hade tänkt. Det slutade 
med att Anders Andersson från Sälgskär 
övertog Helsingholmen. Anders fortsatte 
fiskartraditionen samtidigt som han bygg-
de ut hamnen. Det blev med andra ord en 
lyckad fortsättning på en naturlig samlev-
nad mellan skäribor och båtfolk.

Någon gång kring decennieskiftet 50-60-tal 
köpte Egil en gammal motorbåt Amanda 
till familjen. Motorn var en gammal Wik-
strömare, med så lågt varvtal att man hann 
börja tveka om det skulle komma ett nästa 
”tjuff”. Toppfarten var 5 knop, men en färd 
till Hitis klarade vi dock av med den.

Egil Essén
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Vid det här laget hade medlemmar i GK 
börjat skaffa sig segelbåtar. Bl.a. Stickan 
Henriksson hade en folkbåt Anna purna. 
Egil var med på någon seglats med Stickan 
och fick nog då nya tankar på att skaffa sig 
en segelbåt. Det blev till slut en haj med 
nummer 93 i seglet. Det var en fin båt näs-
tan 10 meter lång och 1,90 bred och myck-
et låga fribord. Den kom till sin rätta i lite 
hårdare kryss, men så fort det gick lite sjö 
blev det mycket vått i sittbrunn. Det var ju 
ingen familjebåt precis och det är lite svårt 
att förstå att hela sex personers familjen 
ofta övernattade i  båten. Det fanns ju lite 
rum under fördäck, men det var väl inte 
mera än en halvmeter högt under däck 
framom masten och ganska smalt också. 
Egil hade redan som ung lärt sig att om 
det kommer en större våg bör man svänga 
stäven rakt emot. Så en gång då gamla 
 Viking kom ångande i full fart vid Haverö 
på väg till Lillmälöhamnen, svängde pap-
pa stäven rakt mot den enorma svallen. 
Först pekade stäven mot skyn och sedan 
dök båten ned i nästa våg så att hela för-
däck plöjde in i vågen. Under ett ögon-
blick såg det ut som om båt och allt skulle 
fortsätta rakt ner, men vi kom undan med 
blotta förskräckelsen. 

Egil upptäckte ju snart att familjen be-
hövde en lite större båt och fastnade för 
att med Arvid Anderssons från Attu hjälp 
börja bygga en Laurinkryssare i mahog-
ny. För att hålla kostnaderna nere gjorde 
han spanter, en stor del av överbyggnaden 
samt inredningen själv. Det var en präk-
tig båt och var med sina 28 fot en av de 

största båtarna i GK på den tiden. Jung-
fruseglatsen ut till Gullkrona gjordes mid-
sommarafton 1967. En tillfällighet gjorde 
att även Tilikum fick nummer 93 i seglet 
(KR L 93). Namnet Tilikum betyder ”god 
vän” bland indianerna i Brittish Columbia 
i Kanada. Idén till namnet kom på grund 
av att Egil med sin lilla familj emigrerade 
till Vancouver i Kanada år 1952 och bodde 
där ända till i december 1953. En förebild 
var också kapten Voss båt Tilikum, med 
vilken han seglade på världshaven i början 
av 1900-talet. Den båten var en ombyggd 
indiankanot. Tilikum var långkölad och 
mycket lättseglad. Vid lämplig vind och 
rätt skotade segel kunde den segla själv 
utan att man behövde hålla i rodret.
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Då familjen byggde en sommarstuga ute 
på Sorpo med sin början 1974, behövdes 
det också ett mera praktiskt transport-
medel. Först blev det en öppen skäribåt 
från Norrskata. Pappa och jag åkte och 
hämta den med vår lilla snurra och tänkte 
att vi skulle ta snurran på släp på hemvä-
gen. Men vi lyckades inte få igång motorn 
så det blev tvärtom så att vi med den lilla 
snurran bogserade den tunga skäribåten. 
Det gick ganska bra ända tills bensinen 
tog slut utanför Airisto turisthotell. Av nå-
gon orsak bestämde vi oss för att ro resten 
av vägen hem till Malmen. Så med skäri-
båten på släp rodde vi hela sommarnatten 
och kom fram på morgonen. 

Önskan att komma fortare ut till Sorpo 
gjorde att pappa skaffade en större utom-
bordare med ruff. Den var snabb men ing-
en i familjen tyckte om den, då den hopp-
ade och slog i helt förskräckligt så fort det 
var lite sjö. Och det gick inte att köra sakta 
för då planade den inte utan stod med stä-
ven högt i skyn. Till slut blev det en Minor 
700, som är en präktig båt med inombords 
diesel, som fortfarande är i familjens ägo.

Då Egil gick i pension i slutet av 80-talet 
fick han möjlighet att uppfylla en av sina 
drömmar. Han deltog nämligen i en etapp 
på Haveröbonden Tor-Erik Anderssons 
världsomsegling. Från Panama till Tahiti 
över Stilla Havet var det segling ute på 
oceanen för hela slanten. Som mest var 
de helt ensamma på havet i hela 28 dygn 
utan att se vare sig land eller andra farkos-
ter. Pappa hade redan tidigare tagit skär-
gårds-, kust- och högsjöskepparexamen. I 
den sistnämnda ingick positionsbestäm-
ning med hjälp av sextant och tabeller.

Under de tidevarv då vi mest aktivt seg-
lade i skärgården hade man inga andra 
navigationshjälpmedel än sjökortet och 
kanske kompass. Ofta litade man på egen 
eller någon annans erfarenhet. Det ledde 
naturligtvis till att grundstötningar var 
vanliga. En gång var pappa på väg in till 
en av öarna i skärgården med Stickan 
Henriksson. Stickan hade fått höra att 
han skulle styra i ett ess. Däremot var det 
oklart om man skulle inleda esset på väs-
tra eller östra sidan av viken. Det blev ett 
felaktigt ess och slutade på grund.

En annan gång i början av 60-talet var 
pappa åter på väg med Stickan och hans 
folkbåt till Gullkrona. De seglade mellan 
Pensar och Knapulön ut på Gullkronan. 
Mellan Knapulön och Duvholmen där 
farleden österifrån delar sig så att en far-
led går upp mot Pensar och den andra 
mot Gullkrona, genade de så att de kom 
mot nordpricken (nuförtiden sydprick) 
norrifrån. Den 7-8 åriga Jacken frågade 
pappan: ”År det där inte en nordprick?”. 
Jo sa Stickan och Jacken fortsatte ”varför 
kommer vi då från det här hållet?”. Han 
hade knappt hunnit säga det innan de 
dundrade på grynnan.

På den tiden seglade man ofta flera båtar 
tillsammans för det mesta till Gullkrona 
och Helsingholmen. Stickan med sin folk-
båt var nästan alltid med och i stort sett 
varje seglats lever kvar i minnet på grund 
av någon rolig historia. En gång hade en 
av gastarna på Stickans båt ett kastspö 
med sig. Mitt ute på Gullkronan fick han 
för sig att slänga ut draget så att det slä-
pade efter båten. Stickan tyckte det var 
lönlöst och lovade gasten en konjaksflaska 
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om han skulle få fisk. Då linan en stund 
senare drogs in, hade en löja fastnat på 
tvären på kroken! ”Tamme tusan – det var 
nog världens dyraste löja” sa Stickan.

Något år senare seglade Egil med sin egen 
Tilikum söderut mellan Nagulanden. Strax 
väster om Ängsholmen körde han ordent-
ligt upp på en grynna. Om en liten stund 
kom det en liten snurra med 2 män, som 
fråga om de kunde hjälpa. Första tanken 
var att de nog inte kunde göra nåt. Men 
efter en stunds funderare så fick de ett 
av fallen och kunde kränga den flera ton 
tunga båten så mycket att den gick loss.

Egil deltog med Tilikum i rätt många 
kappseglingar. Bl.a. mindre klubbtävling-
ar på kyrkfjärden, ut till Gullkrona och 
också ute på Erstan. Någon 24-timmars 

segling och åtminstone en Gullkrona 
runt tävling. För honom var det nog inte 
så viktigt att vinna utan det var seglingen 
och deltagandet som var drivkraften. Ett 
exempel på detta var när Lasse Slotte ef-
ter en tävling klagade på att han inte hade 
kommit ihåg att flytta iland några små-
prylar för att minska på vikten. Egil kom 
då på att det i Tilikums förpik hade blivit 
kvar över hundra kilo flata stenar, som vi 
tidigare på sommaren hade lastat ombord 
på svärföräldrarnas stuga på Åland, för att 
använda i trädgården i Skräbböle.

Under en tävling ut till Gullkrona hade 
en av gastarna på Tilikum ursprungligen 
tänkt segla med Duje Leandersson och 
just före starten flyttat över till Tilikum. 
Han hade dock glömt sin jacka ombord 
på Dujes båt. Då det mulnade till och blev 
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kallare ville han ha sin jacka från Dujes 
båt, som låg ett par hundra meter före. Vi 
hade startat vid Lillmälö och var nu norr 
om Sandö på södra Örfjärden. Duje som 
hade jackan ombord ville ju inte vänta 
på oss, men någon kom på att man kun-
de lägga jackan i korgen på västpricken 
utanför Askgrundet och så var det lätt 
att plocka upp jackan då vi passerade en 
stund senare.

Egils stora projekt efter pensionen var ju 
sedan den danska laxkuttern, som fick 
namnet Matilda. Efter en något äventyrlig 
hemresa från Danmark, med både ma-
skinmästare och kaptener i besättningen 
påbörjade Egil det otroligt arbetsdryga 
arbetet med att totalt bygga om trålaren. 
Till en början rev han hela överbyggna-
den och däcket och pikade bort betong-
barlasten i kölsvinet. Det var bara ett na-
ket skrov kvar. Till en början följde pappa 
upp nedlagd arbetstid, men det slutade 
han med efter några tusen timmar. Ända 
upp i en god bit över 80-års åldern kunde 
han jobba ute på varvet i Lillmälö upp till 

12-timmars dagar 7 dagar i veckan. Till 
slut blev det en lyckad lösning genom att 
skeppsbyggarsonen Ray tog över projektet 
och slutförde det. Resultatet blev mycket 
bra och Matilda är nu på somrarna litet av 
en sevärdhet i Pargas vid ångbåtsbryggan 
på Malmen.

Så här i efterhand kan man konstatera att 
Egils båtliv som medlem i GK nog var lika 
mångfacetterat, som hans liv i allmänhet. 
Det var klart att han trivdes med båtlivet, 
men man kan ju fundera varför han nog 
tillbringa mindre tid på vattnet än på land 
med att bygga och reparera sina båtar. 
Förklaringen var säkert att han lika myck-
et tyckte om att förverkliga sina drömmar 
med sina egna skickliga händer. Skulle 
inte vara förvånande om han nu funderar 
på hur han skall reparera och bygga om 
”Den flygande holländaren”. Pappa Gus-
tav – Caphornaren – tar nog gärna sedan 
jobbet som skeppare.

Tom Essén
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Ensio “Enska” Pesonen
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ENSKA PESONEN blev medlem i Gullkrona Kryssarklubb redan 1978. Han hade fått 
jobb på Parteks Utvecklingscentral (UC), där man satsade på nya material och teknol-
ogier och behövde specialister med olika bakgrunder. Enska var diplom-ingenjör med 
byggnadsteknik som specialitet och var lämplig komplettering till kemister, som tidi-
gare dominerade Pargas Kalks utvecklingsavdelningar. På UC fanns det också andra 
nyanställda, som hade gemensamt intresse i båtar och segling. Detta intresse ledde till 
litet längre kaffetimmar (vilket kritiserades av cheferna) och litet större självbyggen av 
båtar. Den tiden jobbade jag på cementfabriken, men blev bekant med Enska som var 
granne och hade barn i samma ålder som våra.

Enska hade byggt båtar redan som pojke. 
Han bodde i insjödistriktet i östra Fin-
land, och hans pappa hade en affär där 
bl.a. båtmotorer stod till salu. Den gången 
byggde han en snabbgående snurrebåt. I 
Pargas började han bygga sin egen LA-
35:a på plasthobbyn och han använde sina 
kunskaper i hållfasthetsteknik för att bl.a. 
dimensionera kölens grundstötningse-
genskaper. Kollegerna Lasse Hakkala och 
Markku Aalto hade också en likadan båt 
på gång och Matti Aaltonen jobbade på 
samma avdelning. När båten började bli 
klar, anslöt sig Enska naturligtvis till GK.

I slutet på 70-talet var GK inte enbart po-
pulärt på grund av båtsporten. En kollega 
berättade att han har ingen båt men GK 
har så trevliga fester att han ville bli med-
lem för att få vara med. GK var faktiskt 
viktig för att bygga upp sociala kontakter 
mellan familjer som hade flyttat från an-
dra orter. 

När Enska fick sin båt seglingsklar, del-
tog han bl.a. i eskaderseglingen till Kökar. 
 Enska ställde upp också på talkon och 
som gast i min båt på klubbmästerskapen, 
som seglades nära Porthamnen.

Sedan flyttade Partek Enskas jobb till an-
dra orter, bl.a. Helsingfors och Toijala, 
och vidare till Malesien och Singapore. 
Uppdragen utomlands minskade natur-
ligtvis hans möjlighet för att uppleva skär-
gården och seglingen. Efter arbetsuppdra-
gen utomlands flyttade Enska tillbaka till 
Pargas och fortsatte med insatser i GK. Nu 
gällde det hans yrkeskunskap i underhåll 
och nybyggen av GK:s bryggor och fast-
igheter både i Porthamnen och Skräbböle. 
Han blev därför också utsedd till Gullkro-
na Kryssaklubbs Överbryggmästare 2016.

Enskas karriär som byggnadsspecialist 
fick sin kröning i mastskjulsprojektet. Det 
gamla skjulet höll pä att rasa i hop och ett 
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nytt skjul skulle byggas. Enska planerade 
ett nytt skjul längs med Skräbbölevägen. 
Skjulet dimensionerades så, att alla master 
ryms in. Enska konstruerade de bärande 
konstruktionerna, som samtidigt fungera-
de som hyllpelare. Taljor och tvärbalkar 
underlättar lyften till och från hyllorna. 
Ett enhetligt och slätt betonggolv gör det 
lätt att skjuta fram mastvagnarna. Utan 
tvivel är mastskjulet det finaste i hela lan-
det.

Enskas insatser visar oss ett fint exem-
pel, hur medlemmarna kan göra mycket 
värdefulla frivilliga insatser för klubben. 
Vi bör alla visa stort respekt för sådana 
medlemmar. Enska kan nu vila i ro efter 
ett stort arbete. 

Erik Nordenswan
Foto: Berndt Lönnberg
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Huonekaluverhoilut
Venepatjat ja -penkit
Kuomujen korjaus

Möbelbeklädnad
Båtmadrasser och bänkar

Reparation av kapell

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

Reparerar också segel
Korjaa myös purjeita



Från
kommittéerna

Kökar. 

Fo
to
: K

at
ri
ne
 F
lin

ck
m
an



62  

Porthamnen
KARI KERKE var Porthamnsintendent i 4 år och gjorde ett utmärkt jobb för vår 
fina uthamn tillsammans med Porthamnskommittén. Utöver det normala repara-
tions- och servicearbetet kartläggde Kari större utvecklingshelheter samt gjorde 
upp planer för utvecklingen. Karis instats och erfarenhet kommer att vara viktiga 
även i framtiden fastän ledarskapet för kommittén flyttades över till Vesa Erkkilä. 

Under säsongen 2022 ser Porthamns-
kommitténs sammansättning ut som föl-
jande: Vesa Erkkilä (Intendent), Mikael 
Granholm, Håkan Johansson, Kari Kerke, 
Mathias Kerke, Harri Laaksonen, Anders 
Mattsson, Ismo Salminen, Heikki Sukki-
nen, Viktor Tschernij och Mikael Enberg.

Porthamnens reparationer och service 
sköts med talkokraft nästan hela året runt. 
Under de senaste två åren har inga talko-

kallelser skickats ut till hela medlemsba-
sen p.g.a. det svåra coronaläget. Under 
den kommande säsongen hoppas vi kun-
na jobba fritt utan restriktioner och då 
blir hjälpen utanför Porthamnskommit-
tén igen aktuell. Om du är intresserad av 
kommitténs verksamhet eller av att hjälpa 
till i enskilda talkon kan du vara i kontakt 
med skribenten.

Midsommar vid Porthamnen



 63

Året som gick

På Västra hamnens sida fick vi 112 st be-
sökare medan antalet besökare i Östra 
hamnen var 267 st. Sammanlagt besök-
te alltså 379 st båtar Porthamnen 2021. 
Bastu turernas antal var 387 st. Vi vill vän-
ligen påminna er om att fylla i era besök 
och bastuturer för att vi i Porthamnskom-
mittén kan fatta bättre beslut. Paviljong-
ens användning och antalet gemensamma 
evenemang såg en välkommen ökning 
under 2021 jämfört med det föregående 
året. Detta var delvis tackvare lättande 
corona restriktioner som gav oss möjlig-

heten att njuta av vår vackra uthamn och 
gott sällskap.

Servicearbetet startade redan på vintern i 
form av stöttande av Östra hamnens brygga. 
Under våren och sommaren gjordes diverse 
service i mindre grupper enligt vad de rådan-
de restriktionerna tillät. Förberedelser för det 
kommande paviljongsfönsterbytet gjordes på 
hösten med att bära upp glasen färdigt i skydd 
från snö och oväder. I samma väva fälldes 
också ett antal träd för att få mer dagsljus till 
Östra hamnen och för att fylla på vedförrådet.

Blicken framåt

Jag skriver detta i början av februari då 
coronaviruset fortfarande har hög smittsam-
het men myndigheterna håller på att öppna 
samhället. Tack vare vår höga vaccinations-
procent kommer de flesta att få mycket mil-
da symptom. Det verkar som om vi äntligen 
kan börja kunna leva med denna sjukdom. 
Båtsport är som tur ett mycket corona-sä-
kert sätt att spendera sin fritid på. Jag tippar 
på en hög utnyttjandegrad av Porthamnen 
igen under kommande säsong 2022.

I och med att coronaviruset i huvudsak smit-
tar som aerosoler i luften så bör ett förnuf-
tigt avstånd hållas i olika bemötanden för att 
umgänget skall hållas tryggt. I paviljongen 
har vi ingen mekanisk luftventilation men 
under varm årstid får vi ett effektivt kors-
drag i byggnaden och under kallare tider ser 
eldandet i öppna spisen till att luften byts. Vi 
kommer att skapa noggrannare instruktio-
ner gällande detta under våren.

Gällande herr- och dambastuturerna gör vi 
beslut under våren. Bastuturerna som bo-
kas per båtlag bör alltid skrivas in i bastu-
boken fastän inga andra båtar finns i ham-

nen. Bastuturen kan endast bokas för en båt 
som är i hamnen och bokning kan göras till 
samma kväll eller följande morgon. För att 
upprätthålla allmän trivsel bör du hålla tid-
tabellen, städa upp efter dej och hålla passlig 
värme i spisen. Vi vill också påminna om att 
vedklyvning alltid är välkommet. Stockar 
hittas bakom bastun under presenningen 
och vedklabbarna kastas in i förrådet.

I samband med utedassen ordnar vi hand-
tvättsmöjlighet med rinnande vatten. Dessa 
är enbart menade för tvättande av händer 
och inte t.ex. diskande. För diskande kan ni 
utnyttja paviljongens kök.

Porthamnen är ett av skärgårdshavets vack-
raste ställen med utmärkt läge från ett seg-
lingsperspektiv. Låt oss alltså upprätthålla 
den fina stämningen och ta vara på stället 
och utrymmen.

Vesa Erkkilä
Porthamnsintendent
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Juniorkommittén

JUNIORVERKSAMHETEN i Gullkrona kryssarklubb r.f. är en viktig och 
värdefull del av klubbens verksamhet. Genom juniorverksamheten strä-
var vi efter att väcka ett intresse för segling och klubbens verksamhet 
överlag bland barn och ungdomar.  

Under jolleskolan och seglingslägret får barnen lära sig att hantera sin jolle 
i olika väder och vindar. De lär sig också sjövett och ett gott sjömanskap 
samt utvecklar en glädje och ödmjukhet över att vistas till sjöss. En viktig 
del av juniorverksamheten är också kamratskap och samarbete med andra. 

Förutom jolleskolan och seglingslägret hör även deltagande i tävlingar till 
verksamheten. Många av juniorkommitténs medlemmar har tidigare varit 
deltagare i klubbens juniorverksamhet och målet är att en del av de äldre 
juniorerna också småningom skall kunna fungera som ledare i jolleskolan.  
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Året som gick

Juniorkommittén bedrev under året 2021 
främst en verksamhet som bestod av jolle-
skolan och ett dagsläger i mitten av  augusti. 
Trots pandemiläget kunde jolleskolan 
genomföras som normalt med många 
 ivriga deltagare. Det inplanerade lägret i 
Porthamnen i augusti måste på grund av 
corona situationen omvandlas till ett dags-
läger som hölls i Skräbbölehamnen. Verk-
samheten har som tidigare år fortsatt att 
vara populär bland juniorerna och vi har 
haft nästan full beläggning. 

Jolleskolan arrangerades på måndagar kl 
17.30-19.30 med start den 3 maj Cirka 25 
barn deltog i jolleskolan under våren vilket 
är bra. Jolleskolan pågick till midsommar-
veckan före en sommarpaus fram tills skolor-
na hade börjat igen i augusti. Då pågick jolle-
skolans hösttermin med träffar varje måndag 
från 23 augusti till 27 september. På hösten 
var deltagarna något färre p.g.a. hobbyer 
som krockade. Den sista gången i september 
firades avslutning med klubbmästerskap. 

Sista veckoslutet av sommarlovet hade juni-
orkommittén planerat att sin vana trogen 
arrangera ett seglingsläger i Porthamnen. 
Allt var färdigt planerat men med en veckas 
varsel blev vi tvungna att tänka om. Smitt-
skyddsansvariga i Pargas ansåg att risken 
för att en eventuell corona-smitta skulle 
spridas bland lägerdeltagarna under ett lä-
ger med gemensamma mat- och sovutrym-
men var alltför riskabelt. Juniorkommittén 
gjorde en fin insats i att snabbt planera om 
programmet för att istället kunna genomfö-
ra ett dagsläger med ca 15 deltagare i Skräb-
bölehamnen. Som en liten extra grej på 
lägret hade Kim Westman lånat en J70 som 
flera av juniorerna och ledarna med iver 

fick pröva att segla. Trots riklig nederbörd 
och stundvis hårda vindar blev lägret riktigt 
lyckat. Ändå hoppas juniorkommittén nog 
på att få ordna ett traditionellt seglingsläger 
i Porthamnen sommaren 2022. 

I jolleskolan har vi övat seglingsfärdig-
heter, tränat tävlingsstarter, att kantra med 
en jolle och räta upp jollen, övat olika kno-
par mm. Att rigga sin jolle innan segling 
samt plocka undan allt efter seglats har 
också övats. Vi har också repeterat våra 
väderstreck samt de remmare som vi be-
höver kunna när vi rör oss till havs. Allt har 
gjorts med glimten i ögat och att ha roligt 
tillsammans har varit viktigt. Samtliga del-
tagare i jolleskolan utvecklades mycket un-
der året och vi hoppas att de vill fortsätta i 
maj 2022 då verksamheten 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. 

Under våren deltog fyra ledare från  GK 
i en ledarskolning av Finlands seglarför-
bund. Kursen bestod dels av teori men 
även av praktiska övningar. En del nya 
idéer på övningar för jolleskolan fick led-
arna med sig från kursen. 

Flera ledare har bidragit till att jolleskolan 
har kunnat genomföras och även övriga vux-
nas hjälp har varit värdefull! Tack till er som 
ställt upp under jolleskolans träningar och 
under dagslägret! Stort tack också för hjälp 
med underhållet av vår utrustning! Finns 
det fler som känner att de vill hjälpa till med 
junior arbetet så är man välkommen med!
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JUNIORKOMMTTÉN

Blicken framåt 

Jolleskolan riktar sig i huvudsak till flickor 
och pojkar i åldern 8-16 år (från att man 
börjar åk 2) men man kan delta i verksam-
heten också efter att man har fyllt 16 år. 
Vi seglar med jollar i klasserna optimist, 
zoom8, e-jolle 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 
GK-hamnen för användning under jolle-
skolan. 

Verksamheten för juniorerna är långt fär-
digplanerad men vi behöver förstås ta det 
pågående pandemiläget pga Covid-19 i 
beaktande. I nuläget hoppas vi ändå på 
att kunna inleda jolleskolan måndagen 
den 2 maj kl 17.30-19.30 i GK:s hemma-
hamn i Skräbböle. Jolleskolan fortsätter 
varje måndag fram till midsommarveckan 
den 20 juni, innan vi tar en sommarpaus 
tills skolorna har börjat i augusti. På hös-
ten fortsätter jolleskolan den 22 augusti 
fram till avslutningen den 26 september. 
Om regeringen inför restriktioner som 
påverkar den planerade verksamheten så 
informerar vi om saken på klubbens hem-
sida, på klubbens facebook samt i whats-
app-gruppen för föräldrar för de barn som 
är anmälda 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 jolleskolan 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 sommar lovet 
arrangeras seglingslägret i fina Port-
hamnen i Jurmo som en rolig avslutning 
på sommaren.  I år är datumen för lägret 
den 11-14 augusti, med start från hemma-
hamnen i Skräbböle på torsdagsefter-
middagen. Under lägret seglar vi mycket, 
badar bastu, simmar och umgås. Föräl-
drar får gärna komma med på lägret för 
att hjälpa till men det är inget måste.  Del-
tagarnas familjebåtar kan förtöjas i östra 
hamnen medan övriga medlemmar om-
beds förtöja vid veteranbryggan medan 
seglingslägret pågår. Lägret avslutas på 
söndagen och vi brukar komma tillbaka 
till Skräbbölehamnen ca 16-tiden. 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! Och känner du att du kan 
tänka dig att hjälpa till som ledare någon 
gång ibland så hör av dig! Du behövs! 

Juanita Heikius
Juniorchef
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Färjornas och förbindelsebåtarnas 
uppdaterade tidtabeller  

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

finferries.fi
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Tävlingskommittén
Året som gick

Den fortsatta pandemin till trots fick vi 
uppleva en hyfsad tävlingssäsong 2021. 
Vårens första tävlingar inhiberades, där-
ibland vårt nya DH (Double Handed) 
koncept, Gullkrona Two Star som plane-
rades gå av stapeln i slutet av maj. Det var 
riktigt harmligt. Meningen var att uppda-
tera Kihti Two Star med nya rutter med 
målgång och program i Gullkrona. Hur 
som helst, det blir ett nytt försök i år, så 
locka din seglingspartner med och ställ 
upp den 28.5. 

Den traditionella Airsto Classic Regattan 
seglades utan båtar med GK-flagg, men 
nog med vinnare i slutet av juli. Erik Nor-
denswan och Mats Rosin deltog i arrange-
manget och Oliwer Bäcklund i besättning-
en på 8mR Iroquois, som vann Gullkrona 
racet.

GK skeppare såg också på s/y Aurora med 
Vesa Vilkki och s/y Paradiso med Antti 
Ivaska vid rodret i Swan European Regat-
ta i slutet av juli.

I september ordnades en 606-cup på Kyrk-
fjärden. Fyra båtlag, fyra båtar och fyra 
starter med byte av båt mellan varje start 
ledde till en oerhört jämn tävling där först 
antalet tredjeplatser avgjorde slutresulta-
tet. Styrelsens båtlag med Mathias Matt-
son och Mathias Kerke utgick som segrare 
över ”Veteranerna” med Jack Henriksson, 
Julli Gestranius och Erik  Nodenswan, 
”Filliver” med Oliver Bäcklund och Filip 
Lundsten och ”Easy Blue” med Antti, An-
ton och Otto Ivaska. Konceptet togs väl 

emot och vidareutvecklas med 
fortsättning på våren och hös-
ten, förutsatt att pan demiläget 
tillåter. 

Tävlingskommittén stod också 
för arrangemanget av juniorer-
nas klubbmästerskap på Kyrk-
fjärden. 

GK-klassikern October Race 
arrangerades första veckoslutet 
i oktober med Lars Gestranius 
s/y La Monde Mia och Antti 
Ivaskas s/y Easy Blue som enda 
deltagande båtlag från GK.

Erik Nordenswan premierades som Årets 
Tävlingsarrangör i vårt distrikt. Eriks in-
satser för att introducera GPS-tracking 
systemet eStela på distriktets tävlingar har 
uppskattats högt. Systemet har varit i bruk 
vid de allra flesta av distriktets skärgård-
skappseglingar och ca 80% av de tävlande 
båtlagen använde eStela i fjol.

Svante Pahlman
Tävlingschef 
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Tävlingskalendern 2022

Maj
19.5  606 spring cup. Första delsegling
28.5  Gullkrona Two Star

Juni
25.6  Högland runt

Augusti
12-14.8.  Airisto regatta
30.6  606-cup första delsegling

September
17.9  Klubbmästerskap

Oktober 
1-2.10  October race
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Hamn- och  
fastighetskommittén

Året som gick

Skräbbölehamnens vårarbeten börjar 
sedvanligt med att reparera bryggor och 
stolpar och justera bojar efter vinterns och 
isens härjningar. Ett 20-tal bojar med sön-
derfrätta kättingar blev utbytta mot svarta 
bojar med lina. I slutet av Maj ordnades ett 
större talko för att reparera den yttre pon-
tonbryggan. På grund av de då rådande re-
kommendationerna angående COVID-19 
ändrades besiktnings förfarandet. Genom 
ett styrelsebeslut förlängdes besiktning-
en för 2019 så att den också gällde 2021. 
Nybesiktningar utfördes på distans med 
olika former av videoförbindelse. Denna 
kombination av fjärr- och själv besiktning 

kunde på så sätt genomföras utan att 
funktionärer och medlemmar i onödan 
exponerades för smitta. Under året 2021 
besiktades 228 båtar varav 134 segelbåtar 
och 94 motorbåtar. Eldsläckargranskning 
utfördes på ett liknande sätt i Skräbböle-
hamnen, eldsläckarna samlades in några 
dagar i förväg och granskades den 10.5 
utan folksamling. Det sedvanliga städ-
talkot hölls 10.6. Under verksamhetsåret 
köpte GK en 4- hjuls driven traktor av 
märket Valtra som har kapacitet att utföra 
en mängd olika uppgifter inom GK.

Blicken framåt

Båtbesiktning, eldsläckargranskning och 
städtalkot kommer att vara beroende av 
det aktuella COVID-19 läget.  Vidare 
planeras bättre LED-baserad belysning 
till både Skräbbölehamnen och Slipen. 

Under år 2022 kommer GK att bygga två 
tvättplatser för båtar som lyfts på GK för 
att uppfylla myndighetskrav. Vidare be-
reds planer på en kommande byggnad för 
underhåll av för GK-båtar och jollar.

Eric Chanfreau
Hamnkapten



Foto: Krister Sig frids
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FÖR TVÅ ÅR SEDAN grundades i GK en miljökommittée. Miljökommittens uppgift är 
att finnas till som stöd i både små och stora beslut. Både när det gäller den enskilda 
båtfararen, men även klubben som helhet. Det första miljökommittéen skrev var en 
strategi, som uppdateras hela tiden. Ett annat viktigt projekt är sophanteringen som 
ständigt behöver utvecklas både ombord och i hamnen. 

Det är lättare att värna om miljön tillsam-
mans och på våren har vi talko både för 
att röja och städa vår miljö i hamnen men 

även för att öka på samhörigheten som är 
viktigt.

Året som gick

GK en Sällehamn
Under vårvintern 2021 ansökte kommit-
téen om att bli en Sällehamn, vi blev god-
kända och tycker detta är ett bra sätt att 

lyfta fram att GK finner det angeläget att 
värna om miljön. Mer om detta i ett annat 
kapitel i årsboken.

Talko i hamnen
Miljökommittéen fick 2021 i uppdrag att 
ordna vårtalko i Skräbböle. De allmänna 
utrymmena städades, gräsmattor klipptes, 
sly fälldes till ackompanjemang av blåsor-
kestermusik. Man kunde även på kvällen 
få en demonstration om hur en komposte-

rande toalett fungerar ombord samt infor-
mation om Håll skärgården rens verksam-
het.  Kvällen blev lyckad och avslutades 
med samvaro kring grillen. I år ordnas 
talkot lördagen 14.5

Blicken framåt

Idéer och tips
Vi i miljökommittéen försöker hålla oss 
ajour med det senaste som finns angående 
miljötänket ombord på fritidsbåtar.

Vi strävar efter att i infobladet dela med 

oss av dessa idéer och tips så att vi kan 
göra allt mera för miljön i samband med 
båtlivet. Kom ihåg att prenumerera på det 
Ifall du inte redan får det. 

Sortering
Både i gästhamnarna och nu även i vår 
hamn finns det så gott som all tänkbar 

sortering, det nya för i år är bioavfallskärl 
i hamnen. 

Miljökommittén
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Även ombord på en liten båt är det enkelt 
att sortera precis som de flesta av oss redan 
är vana att göra hemma. Paff, metall, glas 
och plast kan man lämpligen ha i en upp-

köpsväska i något av de yttre utrymmena 
ombord. I det vanliga stället för kökssopor 
kan man ha en kompostpåse och en hus-
hållsavfallspåse bredvid varandra.

Sortera rätt
I en båtklubb finns det givetvis skräp av 
varierande slag, men en hel del skräp 
återkommer ofta i en båtklubb och dessa 
är det viktigt att vi alla vet i vilket kärl de 
ska.  Annars är det lätt hänt att man sätter 
fel för att någon gjort det innan. Följande 
sopor sorteras ofta fel:

Tomma Kanistrar (sådana som kommit i 
samband service av båten) typ olje-, gly-
kol-, diesel-, terpentinkanistrar sorteras i 
blandavfallskärlet. 

Lite oljiga trasor och tömda oljekanistrar 
hör alltså till blandavfallet. I kärlet med 
oljefilter, får endast oljefilter sättas, inget 
annat!

I spilloljekärlet kan endast spillolja sättas, 
inte t.ex. diesel, glykol eller andra vätskor.

Det är endast helt tomma målfärgsburkar 
som kan sättas i metallinsamlingen, allt 
annat är problemavfall.

Vi har för tillfället inget kärl för proble-
mavfall (glykol, diesel, terpentin, giftfärg) 
så dessa hoppas vi att varje medlem själv 
transporterar till avstjälpningsplatsen, ef-
tersom det är gratis så. Vi strävar till att i 
framtiden ha uppsamling av dessa då sop-
skjulet utvidgas.

Lägg inget bredvid något sopkärl, vi är alla 
jämbördiga medlemmar och ingen ska be-
höva föra den andres skräp som lämnats 
av lättja. Man kan gärna ordna samkör-
ning med kompisen/ båtarna bredvid om 
det är svårt att själv hinna.

Helena Hartman
Miljöansvarig
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Infokommittén

INFOKOMMITTÉN ansvarar för att all kommunikation flödar smidigt inom föreningen. 
Detta innebär att informationen bör vara relevant och engagerande, skickas ut med 
jämna mellan rum och att den når alla, oberoende av kunskap och plattform. 

För att nå dessa mål funderar vi konstant 
på nya sätt att förbättra och förnya vårt 
sätt att informera. Ansvaret för infor-
mationsflödet ligger dock inte enbart på 
infokommittén. Det är viktigt att ni som 
mottagare också meddelar oss om föränd-
ringar 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 utvecklingsförslag till samma mai-
ladress. 

Den primära informationskällan som 
konstant uppdateras är nätsidan. Det som 
händer i föreningen publiceras på nätsi-
dan och i vissa fall skickas även ett info-
bland per epost. Grupptextmeddelanden 

skickas ut endast i nödsituationer. Nätsi-
dans aktuella händelser uppdateras i den 
elektroniska kalendern samt publiceras 
på anslagstavlorna i hamnen. Facebook 
används för mer informell information 
samt för att påminna om kommande eve-
nemang. 

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

Året som gick

Året 2021 tog infokommittén för första 
gången ansvaret över redaktionen av års-
boken. Processen visade sej vara en hel 
del mer krävande än va vi först hade tänkt 
oss men efter ett flertal arbetstimmar fick 
vi ut årsboken i det bekanta formatet från 
2020. Utöver det normala d.v.s. utskick av 
infoblad, uppdateringen av nätsidan och 
fototävlingen fortsatte kommittén med 
sitt utvecklingsarbete. En tygkassdesign 
gjordes och trycktes på miljömärkt bom-
ullstyg. Kassen delas ut i samband med 

fototävlingen och även i övriga samman-
hang. På hösten fortsatte planerandet 
av nätsidan och en mock-up påbörjades 
som grund för uppbyggandet av sidan. 
Styrelsen bestämde att eftersom nätsidan 
är föreningens preliminära informations-
källa så sköts kodandet av sidan som en 
köptjänst. Årets sista etapp var kalendern 
som igen präglades av fina medlemsbilder.
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Blicken framåt

Kommitténs uppsättning för i år fortsätter 
som ifjol med Jockum Lundsten, Oliwer 
Bäcklund och Erik Nordenswan. Mathias 
Kerke fortsätter som kommitténs ordfö-
rande. 

I skrivande stund är årsboksarbetet i full 
fart och processen har gått en hel del smi-
digare i år. Årsboken följer igen sitt bekan-
ta upplägg med det uppdaterade grafiska 
utseendet.

Den nya nätsidans mock-up presentera-
des på årsmötet och de första offertför-
frågningarna har skickats. Kodandet av 
sidan kommer att ske på senvåren och 
efter det börjar vi mata in innehåll. Detta 
innebär att den nya nätsidan kommer att 
publiceras efter sommaren i något skede. 
Den nya nätsidan kommer att vara en 
mycket välkommen förnyelse och kom-
mer att underlätta uppdateringen av sidan 
och kommittéernas kollaboration.

Efter att nätsidan publicerats blir utök-
ningen av GK-prylar mer aktuell. Vi har 
en vision av ett bredare sortiment av 
GK-märkta produkter. I utbudet kunde 
finnas t-skjortor, termosmuggar, snaps-
glas mm. Idéer till nya klubbprodukter tas 
tacksamt emot till info@gk.fi.

Infokommittén söker även konstant efter 
nya intresserade medlemmar. Om du har 
intresse för t.ex. kommunikation, web-de-
sign, media eller fotografering så vill vi 
gärna ha dej med i vårt sällskap. Ju mer re-
levant information vi kan bidra mer desto 
bättre får vi engagerat våra medlemmar 
och detta behöver vi hjälp med. Kontakta 
info@gk.fi ifall du är intresserad.

Mathias Kerke
Infochef

Skiss av GK:s nya hemsida.
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VI ÖNSKAR GK GYNNSAMMA VINDARI medvind med GK

www.lm-dental.com

Vi önskar GK gynnsamma vindar!



Sommar-
läsning
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GK är nu en Sällehamn
HÅLL SKÄRGÅRDEN REN RF 
(HSR) har godkänt GK:s ansökan 
om att bli Sällehamn. Som Sälle-
hamn visar klubben att vi satsar 
på miljöfrågor och hållbara 
lösningar och att vi strävar efter 
att minimera hamnens belastning 
på naturen. Alla medlemmar kan 
bidra, även små handlingar har 
betydelse.

Det är GK:s miljökommitté som 
tagit initiativ till ansökan om att 
bli en Sällehamn. HSR har utveck-
lat miljöprogrammet vars mål är 
att stöda båthamnar för att minska 
deras miljöpåverkan och förbätt-
ra miljöskyddet och säkerheten 
i hamnarna. Man vill även öka 
miljö medvetenheten i allmänhet 
och styra båthamnarnas använda-
re i en mer miljövänlig riktning. 
Det är viktigt att alla hjälper till för 
att även framtida generationer ska 
kunna njuta av båtlivet.

All mänsklig verksamhet har konse kvenser 
för miljön. Båtliv är inget undantag och 
även en småbåtsbåthamn inverkar på oli-
ka sätt på miljön och människan, både 
positivt och negativt. Vistelse i skärgården 
är för oss båtfarare förknippat med social 
samvaro, semester, frihet och välmående. 
En förutsättning för att kommande gene-
rationer också ska kunna njuta av båtliv är 
att vi värnar om miljön. Därför är det nu 
viktigt att alla medlemmar drar sitt strå till 
stacken.

Den näringsbelastning som nöjesbå-
tarna åstadkommer koncentreras till 
områden som är känsliga för övergöd-
ning, tex hamnvikar. Även små utsläpp 
kan vara skadliga för miljön. Därför bör 
GK-medlemmar vara speciellt måna om 
vattenskyddet i hamnarna. GK vill genom 
Sällehamnsprogrammet uppmuntra alla 
medlemmar att vara föregångare och fö-
rebilder i fråga om att stöda ett båtliv som 
tar hänsyn till naturen och skärgårdens 
kulturmiljö. 
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GK ÄR NU EN SÄLLEHAMN

Ändamålsenlig avfallshantering 
- Viktigt att vi alla sorterar vårt avfall och 
använder sopkärlen i hamnarna enligt an-
visningarna.

Ändamålsenlig hantering av avloppsvatten
- Giftiga ämnen hör inte hemma i havet. Det är viktigt att så långt 
som möjligt använda giftfria och miljömärkta ämnen, samla upp 
eventuellt slipdamm och inte låta tvättvatten rinna rakt ut i havet.

Trivsam miljö
- Vi kan alla kan hjälpas åt för att hålla 
det snyggt och skräpfritt i hamnen. För 
allas trivsel bör även tvättrum och toalet-
ter hållas snygga och städade. Att delta i 
klubbens städtalkon är ett bra sätt att lära 
känna varandra och att hjälpa till att hålla 
området trivsamt och snyggt.

Miljökommittén vid GK har sedan 2020 varit en del av GK:s ordinarie verksamhet. 
Kommittén har utarbetat ett förslag till miljöpolicy för föreningen och lyft fram frågor 
om bland annat avfallshanteringen i hamnen. Ta gärna kontakt med miljökommittén 
eller GK:s miljöansvariga Helena Hartman om du har synpunkter eller frågor!

Helena Hartman

0400407616
miljo@gk.fi
 
Du kan även fråga oss om miljöärenden i GK: 
Björn Friberg, Lena Långbacka, Erland Mattsson, Aija Mäkinen, Sari Nordlin 

Närmare information om Sälle-hamnprogrammet: 
www.hallskargardenren.fi/sv/miljoinformation/salle-hamnar

Några av de åtgärder som krävs av en Sällehamn och exempel på vad vi alla kan göra.
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I DE FLESTA FALL är kappsegling inte en publiksport, för banorna är ute till havs eller 
långt ute i skärgården. Resultaten publiceras numera ganska snabbt på Manage2Sail 
portalen i webben, men mycket av spänningen vid starterna och på banan upplevs en-
dast av besättningarna och några få arrangörer. Live-tracking ändrar detta, då kappseg-
lingarna kan följas i realtid via Internet och också spelas upp på nytt efter tävlingarna.

Tracking har använts länge i avancera-
de kappseglingar, men mobiltelefonerna 
med noggranna GPS-mottagare har gjort 
det möjligt att förverkliga tracking med 
noll kostnad för deltagarna och mode-
rata kostnader för arrangörerna. På re-
kommendation av Avomeripurjehtijat r.y. 
(klassförbund för distanskappseglingar) 
beslöt Åbo områdets föreningar satsa på 
eStela trackingtjänsten, som har utveck-
lats av spanska elektronikintresserade 
kappseglare (liksom jag). Systemet base-
rar sig på en mobiltelefonapp, som sänder 
den  kappseglande båtens GPS-position 
till en server. En webtjänst visar de kapp-

seglande båtarnas position i realtid (eller 
spelar upp dem efter tävlingen) på en val-
bar bakgrund, som kan vara digitalt sjö-
kort (Navionics), satellitbild eller vägkarta 
(Google Maps). Appen visar också track-
ingen på mobilen när tävlingen är i gång.

Prova zooma, scrolla och justera visnings-
hastigheten med pilarna nere till höger!

Systemet togs i bruk första gången i Viit-
takari-Cup tävlingen och då hade 5 båtar 
appen i gång. Vid Pyytinkari kappseg-
lingen var det redan 25 båtar och den 
tävlingen har nästan 4000 visningar. Näst 

Tracking i kappseglingar 
– genombrott i Åbo-distriktet 2021

October Race 2021

https://www.estela.co/en/
tracking-race/8400/october-
race-2021-10-2-rata-5
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mest visningar har en av starterna i den 
prestigefyllda Swan European Regattan, 
som arrangerades av Turun Pursiseura. 
Åbo-området har beslutat att använda 
eStela också 2022, och har ingått i diskus-
sion med sponsorkandidater.

Allt som allt har 37 starter haft tracking 
och 137 båtar har varit inkopplade. Totala 
antalet visningar är över 28 000. Åbo-om-
rådets alla betydande skärgårdskapp-
seglingar och en stor del av kölbåtarnas 
bankappsegligar har varit med. Allt detta 
visar, att eStela tracking har blivit mycket 
populär bland både kappseglarna och pu-
bliken.

Utöver själva trackingen bjuder arrangörs-
applikationen verktyg för banplanering 
och skapandet av digitala banbeskrivning-
ar till kappseglingarna, som kan zoomas 
och scrollas på sjökortsbotten. Det är en 
avsevärd förbättring jämfört med skan-
nade sjökort och handritade banor, vilket 
har varit standard tidigare. Banorna kan 
t.o.m. distribueras digital i .gpx-format, 
vilket kunde göra det möjligt att överföra 
dem i båtens plotter som en rutt. 

Trackingen bör också ses som ett 
mycket nyttigt verktyg i kappseg-
lingsträningen. Taktisk analys kan 
utföras också på övningskappseg-
lingar. En gratisversion som har 
max. 5 användare kan användas i 
junior- och 606-träningar i klub-
ben. Samtidigt som ledarna kan 
visa juniorerna taktikens betydelse 

lär de sig också att skapa digitala banor 
och får beredskap för arrangöruppgifter 
i större tävlingar. Länken nedan visar en 
606-cup start som har gjorts med gratis-
versionen.

Personligen är jag väldigt glad, att detta 
system har tagits fram. Jag lagade för någ-
ra år en enkel version av tracking, men 
Googles “utvecklig” av Android gjorde, 
att mobilappen inte levererade positions-
data pålitligt. Spanjorerna har löst det-
ta problem och utvecklat systemet, som 
gjorde dessa idéer verklighet. Jag har fått 
vara med i Åbo-områdets framgång och 
kunnat på distans hjälpa kappseglingsar-
rangörerna. Det återstår att skola kapp-
seglingsarrangörerna, så att de kan sköta 
rutinerna kring trackingen själva, men 
också dra nytta av att kunna skapa ban be-
skrivningar digitalt.

Erik Nordenswan

606-cup

https://www.estela.co/en/
tracking-race/8328/606-cup-
day-2-start-1
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ÅRET 2021 var likt 2020 väldigt annor-
lunda, ingen visste åt vilket håll pande-
min skulle svänga och en ovisshet hängde 
över oss alla. Trots detta så fanns det en 
önskan för att kunna hålla en större fest 
där alla GK:are skulle vara välkomna, en 
fest där alla skulle kunna samlas och ha 
roligt igen.

Mathias från styrelsen, också känd som 
föreningens vice-kommodor föreslog mot 
slutet av våren att midsommaren skall 
firas i Porthamnen denna sommar, och 
att det skall bli en stor fest. Arrangörerna 
tillhörde den generation som inte sett så 
mycket av dessa fester, men efter aktivt 
detektivarbete genom att fråga äldre med-
lemmar så målades en bild upp av hur det 
sett ut tidigare. Samtidigt som traditioner 
skall beaktas så ville vi lägga vår egen prä-
gel på festen, och göra mindre förändring-
ar i upplägget. 

Inga drastiska beslut togs kring att göra 
ändringar, men bastuturerna kastades 
om, för arrangörerna var starkt av åsikten 
att kararna också kan förbereda maten 
 medan damerna bastar i lugn och ro. 

Mot kvällskvisten fylldes salen uppe, mus-
iken spelade sakta i bakgrunden medan 
skratt hördes från de olika bordssällska-
pen. Kvällen bjöd på olika tävlingar mel-
lan borden, där frågorna berörde allt från 
vår egna skärgård till att kunna gissa rätt 
artist & låt då de spelades. 

Undertecknad vill ännu passa på att tacka 
arrangören en gång till, alltså Mathias 
Mattsson.

Midsommaren 
2021 
Sommarens soligaste dag i 
Porthamnen
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Samtidigt hoppas jag själv på att det-
ta är en tradition som tar ett starkare 
fäste framöver, och att jag får återse 
alla från förra året och några till nästa 
midsommar.

Med detta sagt hoppas jag vi syns i 
Porthamnen 24-26.6! 

Jockum Lundsten
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Efter en underlig sommar utan sommar-
läger och större evenemang överlag det 
mytomspunna året 2020 så såg scoutkåren 
fram emot en sommar med seglatser och 
sommarläger. Planerna var redan långt 
gjorda för ett läger ute på Jurmo i skär-
gården, ledarna hade varit på plats och 
bekantat sig med ön och det kommande 
lägerområdet, och förhoppningarna på att 
hålla ett läger var stora! 

Under våren planerade vi in två stycken 
seglatser, ena skulle hållas i medlet av juli 
och ge lite mersmak inför höjdpunkten på 
året, nämligen lägret och dess efterföljan-
de seglats! 

Coronaläget under sommaren 2021 var 
som många vet konstigt, smittfallen sjönk 
inte på samma sätt som sommaren 2020 
och oron väcktes för hur vi skall gå till-
väga. Det fanns inga klara direktiv, och 
myndigheterna som finns till för att ge an-
visningar gav kryptiska och intetsägande 
svar. 

Sommarens första seglats kunde ändå som 
tur var gå av stapeln, och 10.7 startade två 
båtlag från Gullkrona Kryssarklubb på 
morgonen, med siktet ställt på Iso-Kuusi-
nen (som förövrigt är en otroligt fin och 
skyddad naturhamn). Där kunde båtlagen 
lugnt ta i hamn, och laga middag och njuta 
av den finska sommaren. I strålande sol-
sken (men dåligt med vind) begav vi oss 
nästa dag mot Iniö, hettan var tryckande 
då värmeböljan hade varit på gång i några 

veckor. Kvicksilvret ombord närmade sig 
30 grader, och ett dopp i havet förlorade 
nästan sin svalkande effekt, man blev bara 
blöt av att simma. 

Följande dag seglade vi igenom det för-
sta bältet av ärtsoppa för säsongen, detta 
hittades strax söder om Iniö, ett tråkigt 
exempel på hur förstört skärgårdshavet & 
Östersjön är. Följande natt spenderades på 
Houtskär, där plättar stektes i sommarhet-
tan och bastubad fanns på schemat. Från 
Houtskär satt vi in siktet på södra Korpo, 
där undertecknad fick guppa igenom den 
värsta flocken knott jag någonsin beskå-
dat. Ett akut läge att använda plåtgenuan 
kom snabbt emot då krypen fanns över-
allt. Väl framme fick vi se ett gäng som var 
ute på kryssning med en aning större båt, 
”min båt” eller något liknande.. 

Följande dag med siktet inställt på GK ef-
ter ett par dagars seglats så kom hjälpen 
från myndigheterna plötsligt emot. Smitt-
skyddsenheten från Pargas ringde och gav 
sin varma rekommendation om att inhi-
bera sommarlägret p.g.a. smittorisken. 
Sagt och gjort fattades snabba beslut, och 
med knappa två veckor kvar till start så 
gjordes alla planer om. 

Att fatta liknande beslut är såklart tråkigt, 
men samtidigt vägrade vi ge upp helt och 
hållet. På kort tid planerade vi in en längre 
seglats istället för ett läger. En ringrunda 
gjordes till alla anmälda, och snart hade 
vi tre båtlag som kom med på en seglats 

St. Simons Sjöfararnas 
sommarseglatser 2021
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där vi hann besöka dels vår skärgård, nor-
ra Åland, södra Åland och Jurmo, dit vi 
skulle från första början. 

Passar ännu på att rikta ett stort tack till 
Kurre som återigen ställde upp med egen 
båt & med sin expertis, och lotsade nästa 
generations skepparen genom skärgården 
i en vecka. 

Hoppas själv att vi inom GK kan ta upp 
”Eskader” traditionen efter några års paus 
på sikt, och kanske får inspiration från 
våra scoutseglatser kring detta. 

Framtiden lär visa vad som sker, mina 
tankar vilar åtminstone nu på nästa som-
mar, och en önskan om att få segla finns 
alltid där. 

Jockum Lundsten
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TEMAT för mitt bidrag till årsboken 1982 är självfallet inköpet av Porthamnsområdet. 
Vi har i olika sammanhang konstaterat, att detta är det största och viktigaste, som 
hänt under GK:s 28-åriga tillvaro. Det är därför motiverat, att projektets bakgrund och 
konsekvenser belyses för hela medlemskåren.

Majoriteten av GK:arna har besökt Port-
hamnen, men som upplysning för dem, 
som har den upplevelsen framför sig må 
nämnas, att Porthamnen ligger knappt 
en kilometer mot SO från Pargas Port 
och omfattar Jermos sydvästligaste udde. 
Vårt område är 3,7 ha och kan betecknas 
som en sammanhängande strandtomt, 
eftersom strandlinjen är ca 700 m och 
avståndet till närmaste strand ingenstans 
överstiger 70 m. Bilden må kompletteras 
med konstaterandet, att naturen är just 
så vacker och omväxlande, som man kan 
förvänta sig här på gränsen till Gullkro-
nafjärden. Samtidigt erbjuder hamnvi-
karna skydd och säkerhet oberoende av 
vindriktning och -styrka. Som stöd för en 
mångsidig verksamhet har vi närheten till 
landsväg. Servicen förbättras detta år med 
el-linje till paviljongen och telefonkiosk 
till Pargas Port.

Vi etablerade oss i Porthannen 1974. Att 
vi nu valde att byta ut ett mångårigt och 
förmånligt arrendekontrakt mot ett köpe-
brev betingades av att vi i en föränderlig 
och osäker värld ville säkra Portham-
nen för kommande generationers GK:a-
re. Köpeskillingen enligt köpebrevet, 
som under tecknades den 22 februari, är 
305.000 mark. Stämpelskatt och andra 
med köpet sammanhängande avgifter hö-
jer investeringen till 330.000 mark. Detta 
är också summan av nya län som uppta-
gits detta år. Finansieringsplanen är helt 
realistisk och ger ännu utrymme för en 
del mindre utvecklingsaktiviteter under 
de kommande åren. Sålunda kommer den 
tidigare beslutade utbyggnaden av Skräb-
bölehamnen med en betongbrygga att 
fullföljas 1982. Klart är dock att utveck-
lingsresurserna är bara en liten del av vad 
vi vant oss vid under de senaste åren.

Tillbakablick till årsboken 1982

GK på egen mark
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En av grundkomponenterna i 
finansieringsplanen är den för-
höjning av medlemsavgifterna 
som årsmötet fattade beslut 
on. Förhöjningen kan kanske 
förefalla kraftig, men med beaktande av 
inflationen och kostnadsutvecklingen lig-
ger våra medlemsavgifter 1982 på ungefär 
samma reella nivå som 1975.

Tillsammans med årsboken utgår en väd-
jan till alla GK:are om ett frivilligt bidrag 
för Porthannen. Låt oss lansera begreppet 
“Porthamnshundramarken”. Motivation 
för detta bör finnas hos både ung och 
gammal. Vi har köpt området för nästa 
generations GK:are. Och vi äldre, som 
kanske kunde ha nöjt oss med återstående 
arrendetid, har ju i allmänhet vår ekono-
mi ordnad. Etthundra mark är förresten 
vår nuvarande räntekostnad per dag. Det 
behöver knappast påpekas, att även delar 
av hundramarken mottas med tacksamhet 
och att nämnda belopp ingalunda är nå-
got tak. Varje bidrag lättar på räntebördan 
och ger större möjligheter till andra ut-
vecklingsaktiviteter.

Vad vi alla hoppas av sommaren 1982 är 
många soliga dagar och förliga vindar. 
GK:s program bjuder på många fina ak-

tiviteter. En förhoppning jag vill framföra 
är att tävlingsverksamheten skall vara liv-
lig. Vi kan börja med de avstressande och 
familjära Kyrkfjärdsseglingarna som upp-
mjukning inför krävande 24-timmars. Se-
nare under säsongen skall GK arrangera 
Gullkronaseglingen och klubbmästerska-
pen i augusti borde i år kunna samla mera 
än 20 % av våra seglare. Så hoppas jag 
också, att GK:s goda framgångar i Öppna 
kappseglingar skall fortsätta under 1982.

Låt mig ännu påminna om att den årliga 
eskaderfärden alltid har varit en av våra 
mest omtyckta aktiviteter och att vi alla 
firar midsommaren 1982 i Porthamnen 
med midsommarstång och dragspelsmu-
sik.

Jag hoppas att vi får uppleva en solig som-
mar 1982.

Kaj Gruner
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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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