KARINKIERTÄJÄT ry.
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10.5.2006

Aurinkoista veneilykauden aloitusta Karinkiertäjät !
Kylläpä sää vaihtui nopeasti kesäiseksi. Ensimmäiset venekunnat ovat jo viettäneet viikonloppuja aurinkoisessa Långössä. Saaren rakennukset ja laituri
ovat säilyneet ehjinä talven yli.
Telakka-alue alkaa olla tyhjä ja uusi laiturimme alkaa täyttyä veneistä.
Mielenkiintoiseksi eskaaderikohteeksi on löydetty Svartholman merilinnoitus.
Se on sopivan lähellä viikonlopun purjehdusmatkaksi ja palveluiltaan vaikuttaa olevan hyvä.

Kevään 2006 katsastusillat
Yhteiset katsastusillat ovat torstaisin.
Katsastusiltoja ovat 11,5., 18.5, 1.6, 8.6, 15.6, 22.6, ja 29.6.
Katsastusmies päivystää Storörenissä näinä iltoina klo 18.00 alkaen.
Jos aiot katsastaa aluksesi muuna aikana niin sovi aika suoraan katsastusmiehen
kanssa.
katsastusmiesten yhteystiedot:
Peter Wirbergh (Sipoo) 0400-817839
Heikki Viljakainen (Sipoo) 2393421
Erkki Käki (Järvenpää)
040-5927570 Juha Mikkonen (Järvenpää)
0400-426159
Timo Sjöblom ( Sipoo ) 0400-749245
Storörenin telakka ja satama-alueen siivoustalkoot 16.5.2006 klo 18.00
Illan aikana siivotaan KK:n telakka-alue ja satama-alue siistiksi kesää varten.

Långön kevättalkoot pidetään 20.5
Viikonlopun aikana on tarkoitus maalata sauna ja suorittaa ympäristön yleinen siivous. Myös
poijut tarvitsevat tarkistusta.
Talkootarjoiluna on mm. hernekeittoa.
kotisivut: www.karinkiertajat.fi

Nuorisoleiri kouluikäisille pidetään Långössä 8.-11.6.
Leirille lähtö on torstaina 8.6. klo 17.30 Storörenistä.
Ilmoittautuminen Patrik Asplundille 2.6. mennessä mieluimmin sähköpostitse
patrik.asplund@vssoy.fi tai 040-7029554 iltaisin.
Leiri on ilmainen Karinkiertäjien perheenjäsenille, ulkopuolisilta peritään 50 € leirimaksu.
Huom! Tukikohtamme Långön saaressa on varattu ainoastaan nuorisoleirille osallistuville
veneille perjantaiaamusta 9.6. klo 9.00 sunnuntaihin klo 15.00 asti.

Karinkiertäjien eskaaderi merilinnoitus Svartholmaan

purjehditaan 9.– 11.6. 2006
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 2.6. mennessä Ralf Klenbergille sähköpostitse
ralf.klenberg@onninen.fi tai 040-8464700.
Kokoontumisen tavoiteaika on lauantaina 10.6 klo 16.00 Svartholman vierasvenesatamassa
(60.22,85´ N 26.17,91´ E).
Ennakkoon voit tutustua Svartholman palveluihin nettiosoitteesta http://www.svartholm.fi/.
Esimerkiksi laiturimaksua ei peritä veneilijöiltä lainkaan ja saarella on ravintolapalvelut.

Purjehdusjaoksen Lauantailenkki purjehditaan 17.6.20006
Lauantaikisa on samalla Itäsyndikaatin ranking-kisa.
Purjehdusjaos osallistuu 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
klo 15.00 mennessä Asko Vitikaiselle, asko.vitikainen@kolumbus.fi tai 040-5916103 tai Marjaniemen purjehtijoiden www-sivujen kautta, http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/
Kilpailukutsun ja kilpailureitin saat ennakkoon KK:n purjehdusjaoksen sivuilta .

Löylyvesipula vaivaa Långötä
Jokaisen långöhön menevän venekunnan on toistaiseksi tuotava mukanaan ylimääräinen makeavesierä, jotta löylynotto saunassa onnistuu. Tänä keväänä ei ole satanut lainkaan, joten kaikki
vesipöntöt ovat tyhjiä.
Käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Terveisin Asko
kotisivut: www.karinkiertajat.fi

