KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8 04131 SIPOO
6.10.2005

Hei Karinkiertäjät
Vaikka veneet alkavat kohta olla telakoituina, ei kiireet seuran jäseniltä
vähene. Tänä syksynä on vielä saatava alulle laiturin uusiminen.
Uudistamisella saadaan lisää laituripaikkoja ja samalla koko laituri tulee
huollettua myös kiinnitysten osalta.
Storörenin laiturin purkutalkoot 15.10 ja 22.10
Talkoot alkavat lauantai-aamuna klo 9.00. Talkoiden vastuuhenkilönä toimii Jorma Ekström.
Talkoissa irroitetaan laiturin kiinnitys kettingit sekä sähkökaapelointi ja valaistus puretaan pois.
22.10 on varapäivä, jos kaikkea ei ehditä tehdä yhtenä päivänä. Itse laiturien muutostyön tekee Kalle ja
Kim Winberg Karhusaaren kaupalta. Työn pitäisi valmistua vielä tämän syksyn aikana.

Venelaiturin on oltava tyhjä veneistä 15.10 mennessä.
Nuorisojaosto juhlii 19.11
Nuorisojaoksen pikkujoulut on 19.11 vielä määrittelemättömässä paikassa. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Patrik Asplund puh 040-7029554.

Syyskokous torstaina 24.11.2005 klo 18.30 Cafe Storörenissä
Käsitellään sääntömääräiset asiat:
- Valitaan kommodori, varakommodori, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä jäsenille kolme varajäsentä.
- Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näille kaksi varatilintarkastajaa.
- Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle
2006 ja ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi tulevaa vuotta varten ja päätetään niistä.
- Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Kahvin lomassa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Kaikki jäsenet innolla mukaan!

kotisivut: www.karinkiertajat.fi

Långön saarimaksut
Långön saarimaksuissa on ilmennyt epätarkkuutta vuorokausimaksujen osalta. Saaren vihkoon merkityt
vuorokausiyöpymiset eivät vastaa saunan kassan kanssa. Maksuja on tullut vähemmän mitä yöpymisiä
on ollut. Jos olet maksanut vuorokausimaksut suoraan pankkiin tai olet unohtanut maksaa, niin ota yhteyttä rahastonhoitaja Kari Siléniin puh 040-5014089, niin saadaan kassa täsmäämään.

Vuosijuhla 2005 vietetään risteilemällä 6.-7. 1. 2006
Karinkiertäjien syksyinen juhlatilaisuus siirtyy ensivuoden puolelle. Vaihtelun vuoksi on päätetty lähteä
joukolla Tallinnan risteilylle m/s Romantikalla.
Hyttipaikkoja on varattu etukäteen rajallisesti, joten sitova ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä.
Matka alkaa 6.1.2006 klo 18.00 Helsingin Länsisatamasta m/s Romantikalla.
Paluu lähtee 7.1.2006 klo 12.30 Tallinnasta.
Matkan kustannukset:
Majoittuminen kaksi henkilöä B2 hytissä sisältäen buffén illalla ja aamiaisen.
Matkan hinta on 88 € / hlö.
Majoittuminen neljä henkilöä 4 h hytissä sisältäen buffén illalla ja aamiaisen.
Matkan hinta on 61 € / hlö.
Paluumatkalle on varattu paikat á la carte-ravintolasta.
Sitovat ilmoittautumiset on tehtävä 16.10 mennessä Asko Vitikaiselle.
Puh 040- 5916103 tai asko.vitikainen@luukku.com

Syksyn lauantaikisan tulokset
Kisan nopein vene oli Mireille aika 2h 31´42´´.
Kipparina Olli Huotari, miehistönä Tarja Voutilainen ja Oksaset
LYS kilpailun tulokset:
1. Lucy, kipparina Michel Seeck, miehistönä Roni ja Paul Seeck
2. Mireille, Olli Huotari
3. Aida, Rainer Eklund miehistöineen

Terveisin Asko
kotisivut: www.karinkiertajat.fi

