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Aurinkoisia kesälomaviikkoja Karinkiertäjille !
Jälleen on saatu veneet huollettua lomapurjehduksia varten
priima kuntoon ja voimme suunnata veneen keulat merelle.
Toivottavasti useat venekunnat tapaavat toisiaan aavojen
vesien äärellä.
Tietenkin Långö on hieno paikka rentoutua, etenkin, kun sitä
on jälleen kunnostettu paljon.
Tiedottamisessa tulee pieni tauko. Seuraava tiedote ilmestyy
postilaatikkoihin vasta elokuun puolessa välissä.
Toivotan kaikille miellyttävää kesää veneilyn parissa.
Katsastusjaos tiedottaa
Viimeinen yleinen katsastusilta on 16.6.
Muistathan, että veneiden vuosikatsastusaika päättyy 30.6.
Ne veneilijät, joiden veneen katsastuksen suorittaa seuran ulkopuolinen katsastaja, muistathan informoida Peter Wirberghiä, että katsatus on hoidettu.

Långön talkoiden jatkot 18.-19.6.
Långän talkoissa jäi vielä rappusten tekeminen kesken. Työt pyritään hoitamaan loppuun
18. -19.6. niiden paikallaolioiden voimin, jotka eivät osallitu lauantailenkkiin.

Purjehdusjaoksen lauantaikisa 18.6.
Lauantaikisa on samalla Itäsyndikaatin ranking-kisa.
Purjehdusjaos osallistuu jo toisen kerran itäsyndikaatin osakilpailun järjestämiseen Långössä. Lisätietoja Itäsyndikaatin kisoista saat linkistä http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi
HUOM! Kisa on Karinkiertäjille ilmainen, mutta ilmoittautuminen on silti pakollista
11.6. mennessä Asko Vitikaiselle, asko.vitikainen@luukku.com tai
040-5916103 tai Marjaniemen purjehtijoiden www-sivujen kautta.
Kilpailuohjeet löydät ennakkoon KK:n kotisivuilta .

kotisivut: www.karinkiertajat.fi

Reitti
1. Lähtölinjana Kalvön ylempi linjataulu ja sen eteläpuolella sijaitseva
eteläviitta. Lähtö tapahtuu eteläviitan pohjoispuolelta länteen päin
lähtöpoijujen välistä
2. Lilla Högholmen jätetään itään
3. Kajholmenin länsipuolella oleva länsiviitta jätetään itään.
4. Portö Själhällarna lounaispuolen länsiviitta jätetään pohjoiseen.
5. Portö Själhällarna itäpuolen itäpoiju jätetään länteen
6. Rävholmen jätetään itään
7. Maalilinjana Kalvön ylempi linjataulu ja sen eteläpuolella sijaitseva
eteläviitta. Maaliin tulo tapahtuu eteläviitan pohjoispuolelta itään
päin lähtöpoijujen välistä.

Seuraavat loppukesän tapatumat on syytä muistaa:

Pitkä lenkki 14.8.2004
Perinteinen Pitkä purjehduskisa käydään 13.8. Kilpailureitti julkaistaan myöhemmin. Ilmoittautuminen ja kipparikokous pidetään Långössä klo 8 ja lähtö on klo. 10. Ilmoitukset mahdollisista LYS -poikkeuksista vähintään 96 h ennen lähtöä
Asko Vitikaiselle, puh. 040-5916103. Tarkista että veneesi on vuoden 2005 LYS luettelossa (www.avomeripurjehtijat.fi). Jos näin ei ole, niin tarvitset voimassa olevan LYS todistuksen.
Kilpailuun osallistuvien veneiden pitää myös olla tänä vuonna katsastettuja.

Rapujuhlat ja muinaistulien yö 27.8.2004
Rapujuhlat vietetään perinteisesti Långön saaressa 27.8. Iltapäivällä pidetään onkikilpailut.
Omat madot mukaan, muut ohjeet annetaan paikan päällä ennen kilpailun alkua. Sarjat
sekä lapsille että aikuisille ja palkinnot jaetaan heti tulosten selvittyä. Varsinaiset juhlat pidetään perinteisesti nyyttäreinä, eli kaikki tuo omat ravut, snapsit ja muut eväät. Ruokailun
päälle lauletaan ja tanssitaan sekä vietetään mukavaa iltaa ehkä muinaistulien valaistessa
maisemaa.

Helsinki-Tallinna - race purjehditaan 19-20.8
Terveisin Asko

kotisivut: www.karinkiertajat.fi

