KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8 04131 SIPOO
19.8.2005
HEI KARINKIERTÄJÄT !
Jälleen on aika palata sorvien ääreen, koska kesä vääjäämättä kääntyy lopuilleen.
Nyt on jo ehditty purjehtia pitkälenkki ja juhlat vain jatkuvat. Seuraavaksi vietämme
rapujuhlia ja tietenkin perinteisin menoin! Myös syksyn lauantailenkki on vuorossa.
Paten kuulumiset kevään nuorisoleiriltä !
Leirillä oli 13 nuorta, jotka kilpailivat joukkueina ja yksilöinä. Sää suosi leiriläisiä koko leirin ajan, välillä
oli jopa niin hieno ilma että käytiin Kaunissaaressa jäätelöllä.
Uudistunut ja pidennetty leiri oli kaikkien osallistujien mielestä hyvä juttu. Petri Pitkä keksi mukavasti
tekemistä kaikille nuorille ja Olli jaksoi paistaa lettuja joka päivä. Tarjan tuoma kajaakki- koulutus oli
mainio idea . Kiitos kaikille jotka osallistuivat leirin järjestelyihin ja itse leiriläisille.

Rapujuhlat 27.8.2005
Rapujuhlat vietetään perinteisesti Långön saaressa 27.8. Varsinaiset juhlat pidetään nyyttäreinä, eli kaikki tuo omat ravut, snapsit ja muut eväät. Ruokailun päälle lauletaan ja tanssitaan sekä vietetään mukavaa
iltaa.
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.

Lauantai-kisa 10.9.2005 Långössä
Lauantaikisa purjehditaan LYS-säännöin. Tuloslaskennassa käytetään kaavaa ttas= tpurj*LYS. Ilmoitukset LYS-poikkeuksista vähintää 96 tuntia ennen starttia Asko Vitikaiselle 040-5916103, Kipparikokous pidetään 10.9 kello 8 ja itse kisa alkaa klo 10. Reittitiedot kipparikokouksessa ja purjehdusjaoksen kotisivulla.

Telakkamestari tiedottaa:
Pukkitalkoissa tullaan sijoittamaan veneiden pukit siihen järjestykseen kuin telakalle tulija on ilmoittanut
nostavansa veneensä. ( ensimmäinen tai toinen nosto).
Telakka-aluetta tullaan täyttämään pohjoisnurkasta lähtien etelään ja länteen päin.
Mitään venettä ei saa telakoida telakka-alueelle ennen ensimmäistä nostoa.
Jos haluat veneesi ylös muuna aikana se on jätettävä alueen ulkopuolelle.
Mahdollinen veneen vieminen korjausta varten pois telakka-alueelta kesken talvea on ehdottomasti ilmoitettava telakkapaikan varauksen yhteydessä. Alueen ahtaus , veneiden koot ja painot sekä nostokalustonrajoitukset ja liikkuvuus vaatii järjestelmällistä toimintaa.
t. Telakkamestari
kotisivut: www.karinkiertajat.fi

Merenkulun opetus alkaa jälleen Sipoon kansalaisopistossa
Kansalaisopiston kotisivu osoite: http://www.sipoo.fi/smisko/paakehys.htm
ja puhelinnumero: 09-23537051.
Kurssiohjelma 2005-2006 julkaistaan v. 34 ja silloinhan voi ilmoittautua soittamalla edellä mainittuun
numeroon. (ennakkoilmoittautuminen ennen kurssin alkua).
Aloitusajat:
Söderkullassa alkaa maanantaina 5.9 ja päättyy 28.11.05. Oppitunnit kello 18.30 - 20.30 (saaristomerenkulkuoppi).
Itäsalmi Sakarinmäen koulu torstaina 8.9 ja päättyy 1.12.05. Oppitunnit kello 18.30 - 20.30 (saaristomerenkulkuoppi).

PITKÄ LENKKI 13.8.2005 – TULOKSET
Perinteinen Pitkä purjehduskisa purjehdittiin keveässä tuulessa viimevuotisella reitillä.
Kisan nopein vene oli Heikki Äijälän Joselina, miehistönä Cecilia, Johanna, Leo
ja Monica sekä Patrik Asplund,
aika 5h 6´ 00´´.
Toiseksi tuli Sweet Lady, Kari Sile´n miehistöineen,
aika 5h 8´ 02´´.
Kolmanneksi tuli My Way, Juhani Horelli,
aika 5h 9´ 37´´

LYS-Kilpailu:
Ensimmäinen Perfidia, kipparina yksinpurjehtija Väinö Havusela
Toinen
Lucy, Michel Seeck ja Paul Seeck
Kolmas
Joseliina, Heikki Äijälä miehistöineen
Täydellisen tulosluettelon löydät purjehdusjaoksen nettisivulta

Vergin skaaderi 2.9 – 4.9.2005
Eskaaderi on ollut kuihtumaan päin näin syksyisin. Jos kiinnostusta on niin yhteydenotot voi tehdä Heikki
Äijälälle (heikki aijala@suniplan.fi. tai 0400-462893)

Pyyntö kaikille!
Jos sinulla on mahdollisuus saada palkintoaineistoa, niin seura ottaa sitä vastaan mielellään, koska vanha
varasto alkaa ehtyä. Näin saisimme yhteistyöllä kasaan tarvittavat palkinnot tuleviin kilpailuihin. Materiaalia ottaa vastaan hallituksen jäsenet.

Tulevaa!
Lipunlaskutilaisuus Långössä 17.9.2005
Långön syyssiivoustalkoot pidetään 24.9.2005
Saari laitetaan talvikuntoon: veneet ylös, roskat pois, ym, ym. Tulethan hommiin !

Terveisin Asko
kotisivut: www.karinkiertajat.fi

