KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8 04131 SIPOO
9.5.2004

MALJA UUDELLE KAUDELLE KARINKIERTÄJÄT!
Viimevuodesta poiketen tämä kausi on päässyt alkamaan ajoissa ja loistavien
säiden merkeissä. Ohjelmaa on taas tulossa runsaasti, tärkeimpien joukossa
tietenkin virallinen kauden avaus, päästään nostamaan malja uudelle kaudelle!
LIPUNNOSTO STORÖRENISSÄ 14.5.2004 KLO 20.00
Lipunnosto ja kauden avajaiset aloitetaan myös tänä vuonna Storörenissä perjantaina 14.5. klo 20.00.
Luvassa kaudenavajaisjuhlallisuudet ja sen jälkeen vapaata ohjelmaa. Juhlat jatkuu luonnollisesti 15.5.
Långössä. Tarjolla kuplivaa ja poreilevaa…

VENEIDEN KATSASTUKSET TIISTAI-ILTAISIN
Katsastukset tehdään tänä vuonna tiistai-iltaisin aina kesäkuun loppuun asti tai erikseen katsastusmiesten
kanssa sopien. Katsastajia on: Jani Taurén, 050-66255, Peter Wirbergh, 0400-817839, Heikki Viljakainen, 2393421 ja Erkki Käki, 040-5927570.

TELAKKA- JA SATAMA-ALUEEN SIIVOUSTALKOOT 18.5.
ALKAEN KLO 18.
KERHOILTA - PURJEIDEN TRIMMAUS CAFE STORÖRENISSÄ
27.5.2004 KLO 18.00
Sam Öhman Elvsrömiltä tulee kertomaan kaiken mahdollisen ja mahdottoman purjeiden trimmaamisen
yms. liittyvistä asioista. Tervetuloa mukaan! Huom! Merikarttojen myyjä paikalla 15 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua. Uudet siniset sarjat 50 €/kpl.

NUORTEN JOLLALEIRI 4.-6.6. LÅNGÖSSÄ
Leirille lähdetään perjantaina 4.6.2004 Storörenin betonilaiturista, jossa ilmoittautuminen klo. 17.3018.00. Liikkeelle lähdetään veneillä kohti kerhon Långön saaritukikohtaa, jonne saavutaan n. klo.
20.00. Paluu sunnuntaina 8.6 n. klo 16.00 Storöreniin. Mukaan mahtuu noin 15 osallistujaa. Kavereita
voi ottaa mukaan, jos seuran omat nuoret eivät täytä kaikkia paikoja. Karinkiertäjille leiri on ilmainen,
”vierailijoilta” veloitetaan 50 € / hlö, joka maksetaan lähtöiltana ilmoittautumisen yhteydessä. Mukaan
on otettava pelastusliivit, makuupussi, saunavälineet, vaihtovaatteet, jotka täytyy muutenkin huomioida
sään mukaan, sekä onkivälineet + matoja, onkikilpailua varten. Lisäksi ohjelmassa on muuta yhteistä
mukavaa, saunomista, uintia ja saariretki, sekä iltanuotio. Tukikohtamme Långön saaressa on varattu
ainoastaan jollaleirille osallistuville veneille lauantaiaamusta 5.6 klo.9.00 – sunnuntaihin 6.6 klo.15.00
asti.
Ilmoittautumiset Patrik Asplund puh. 040-7029554 tai patrik.asplund@vssoy.fi viimeistään
21.5. mennessä.
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MOOTTORIVENEJAOSTON ESKAADERI VERGIIN 4.-6.6.
Kokoontumisen tavoiteaika lauantaina 5.6. Vergin vierasvenesatamassa (59.35’70’’N 26.33’46’’ E)
klo 12 aikoihin. Matkaa Pirttisaaresta on noin 37 mailia. Perillä yhteistä ohjelmaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.5. mennessä Ralf Klenbergille, puh. 040-5529248 Miehistöluettelon pohjan löydät
kotisivuilta. Myös purjehtijat tervetulleita.

LAUANTAIKISA 12.6. = ITÄSYNDIKAATIN RANKING-KISA
Karinkiertäjät aktivoi purjehdustoimintaa järjestämällä tänä vuonna lauantaikisan sijasta Itäsyndigaatin
ranking osakilpailun Långössä. Reitti normaalin lauantaikisan kaltainen. Lisätietoja löydät tästä linkistä:
http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kilpailutoiminta/kilp-east-synd.htm Huom! Kisa on Karinkiertäjille ilmainen, mutta ilmoittautuminen on silti pakollista 8.6. mennessä Jori Saaristolle, gsm
050-332 6683, tai email: jori.saaristo@fi.abb.com tai Marjaniemen purjehtijoiden www-sivujen kautta.

MOOTTORIVENEJAOSTON MAHDOLLINEN KOKOONTUMINEN
SUOMENLINNASSA KESÄKUUN PUOLIVÄLISSÄ.
On siis suunnitteilla moottorivenejaoston kokoontumisajo joko viikkoa tai kahta ennen Juhannusta.
Seuraa seuran WWWsivuja (http://www.karinkiertajat.fi/nyt.htm) tai tiedustele asiaa Juhani Huovilalta,
puh. 0400-410649.

Yksi vapaa 2,95 m leveä venepaikka vapaana Storörenissä vielä tälle kaudelle. Yhteyttä voi
ottaa Juhani Huovilaan, puh. 0400-410649.

Huom! Tukikohtamme Långön saaressa on varattu ainoastaan jollaleirille osallistuville veneille lauantaiaamusta 5.6 klo.9.00 – sunnuntaihin 6.6 klo.15.00 asti.

Terveisin,

Heikki

P.S. Mukana seuraa Långön säännöt.
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LÅNGÖN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Karinkiertäjät ry:n hallitsemalla Långön alueella on maihinnousu- ja oleskeluoikeus ainoastaan
seuran jäsenillä ja heidän seurassaan olevilla vierailla. Seuran jäsen on vastuussa saareen tuomistaan vieraista.
2. Osoituksena siitä, että veneellä ja sen miehistöllä on oikeus oleskella alueella, tulee veneessä
käyttää joko seuran perälippua tai mastoon nostettua seuran viiriä. Saarimaksu maksetaan joko
vuosimaksuna, josta osoituksena on veneeseen kiinnitettävä tarra tai vuorokausimaksuna. Oleskelun ajaksi nostetaan salkoon alueen seuralippu, jota säilytetään saunarakennuksessa. Liputuksessa noudatetaan yleistä liputusohjetta.
3. Saarella olevaan satamakirjaan merkitään saavuttaessa oleskelupäivämäärät, veneen nimi, jäsenen nimi, miehistön lukumäärä ja saarimaksu (vuorokausimaksu numerolla tai vuosimaksu merkinnällä vm).
4. Jokaisen kävijän tulee vaalia alueella olevia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä noudattaa järjestystä ja siisteyttä.
5. Jokaisen soutu- ja purjeveneen tai jollan käyttäjän tulee huolehtia seuran veneiden siisteydestä ja
paikoilleen laittamisesta sekä kiinnittämisestä.
6. Puiden kaataminen ja kasvuston vahingoittaminen tai tarpeeton tallaaminen sekä maan kaivaminen on kielletty. Käytä olemassa olevia polkuja.
7. Jokainen huolehtii omista jätteistään ja tyhjistä pulloista viemällä ne pois saaresta. Jätteitä ei saa
jättää saarelle, upottaa veteen eikä polttaa. Veneen käymäläjätteen tai pilssiveden lasku satamalahteen, samoin kuin tyhjentäminen saaren luontoon tai käymälään on kielletty.
8. Avotulenteko on kielletty.
9. Kalastus on sallittu omilla kalastusluvilla. Verkkoluvista saa lisätietoa saaren isännältä.
10. Saunavuorot: Perjantaina saunavuorot ovat 19.00 – 20.30 ja 20.30 – 22.00. Lauantaina vuorot
ovat 18.00 – 19.30 ja 19.30 – 21.00. Parittomina viikkoina naisten vuorot ovat ensin ja parillisina viikkoina miesten vuorot ovat ensin. Heinäkuussa ei ole käytössä em. vuoroja, vaan ne sovitaan paikallaolijoiden kesken. Samoin juhlapäivien saunavuorot sovitaan erikseen.
11. Lipunlaskun ja -noston välisenä aikana vapaa-aikaa vietetään muita venekuntia häiritsemättä.
12. Veneen päällikkö vastaa veneensä kiinnittymisestä. Seura ei vastaa poijun pettämisestä tai siirtymisestä aiheutuvista vahingoista.
13. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Veneen päällikön on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä
aiheudu haittaa ja häiriötä muille venekunnille.
14.
Viimeinen saaresta lähtijä lukitsee saunan ja muut rakennukset sekä tarkistaa veneiden
kiinnitykset ja vie lipun saunarakennukseen.
15.
Ilmoita havaituista puutteista ja kehitystoiveista Långön isännälle, Heikki Äijälä (puh.
0400 462 893) tai Patrik Asplund (040 702 9554).
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