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KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8   04131 SIPOO

13.5.2001

TERVEHDYS KARINKIERTÄJÄT!

Taas on uusi veneilykausi on alkanut.  Lipunnosto järjestetään tänä vuonna osittain erilaisissa merkeissä kuin viime vuosina.  Tällä järjestelyllä saadaan jäsenille mahdollisuus osallistua juhliin, vaikka ei olisikaan lähdössä saareen.  Samalla huomioidaan myös Storörenin kehittyneitä puitteita, jotka ovat tuoneet kaivattua eloa alueelle.  Kiitos siitä innokkaille kahvilan pitäjille!  Kaikki joukolla mukaan uuden kauden avajaisiin!

¨	TELAKAN JA SATAMAN SIIVOUSTALKOOT 16.5. KLO 18.00

Siivoustalkoot kuluu kaikille niille, joilla on joko laituri- tai telkkapaikka!  Valitettavasti tämä ilmoitus tulee vähän lyhyellä varoitusajalla.
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¨	LIPUNNOSTO STORÖRENISSÄ PE 18.5. KLO 20.00

Tämän vuoden lipunnostojuhlallisuudet alkavat jo perjantai-iltana, jolloin seuran lippu nostetaan ylös ja kausi avataan virallisesti siihen kuuluvien juhlallisuuksien kera Storörenissä, jonka jälkeen juhlamenot jatkuu telakka-alueella telttakatoksessa.  Tarjolla pikkupurtavaa sekä virvoitusjuoma-myyntiä.  Ravitsevammat eväät saa ottaa itse mukaan!  

Lauantaina 19.5. klo. 10.00 on järjestetty Brunssi Cafe Storörenissä (omalla kustannuksella) ja klo 12.00 tapahtuu yhteislähtö Långöhön, jonne ajetaan Eskaaderissa noin 6 solmun nopeudella.  Saaressa on järjestetty erilaista ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille kauden virallisen aloittamisen kunniaksi.

¨	KATSASTUKSET TORSTAI-ILTAISIN STORÖRENISSÄ KLO 18.00 ALKAEN

Tämä on siis katsastusten vakioilta, jolloin valtaosan toivotaan katsastavan veneensä.  Jos kyseinen ajankohta ei käy, niin sovi asiasta katsastusmiesten kanssa.  Peter Wirbergh, 2344106, Jani Taurén, 050-66255, Heikki Viljakainen, 2393421,  Erkki Käki, 287724.  Katsastus on tehtävä kesäkuun loppuun mennessä!



¨	MOOTTORIVENEJAOSTON ESKAADERI VERGIIN 9.-10.6.

Kokoontumisen tavoiteaika Vergin vierasvenesatamassa (59.35’70’’N 26.33’46’’ E) klo 12 aikoihin.  Seura on varannut kymmenisen venepaikkaa.  Matkaa Pirttisaaresta on noin 37 mailia.  Perillä yhteistä ohjelmaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 31.5. mennessä Ralf Klenbergille, puh. 040-5529248.  Säävaraus!  Miehistöluettelon pohjan löydät kotisivuilta.  Myös purjehtijat ovat tervetulleita mukaan.

¨	NUORTEN JOLLALEIRI 16.-17.6. LÖVHYDDANISSA

Leiri alkaa lauantaina klo 9.30 ja päättyy sunnuntaina klo 16.00.  Mukaan mahtuu noin n. 20 osallistujaa.  Kavereita voi ottaa mukaan, jos seuran omat lapset ja nuoret eivät täytä kaikkia paikkoja.  Karinkiertäjille leiri on ilmainen, ”vierailijoilta” veloitetaan 250 mk päätä kohden.  Mukaan otetaan pelastusliivit, makuupussit, sauna-välineet, vaihtovaatteita, onkivälineitä ym. Myös tänä vuonna leirille tulee Suomen Purjehtijaliiton purjehduskoulu, eli meillä on käytettävänä riittävästi hyväkuntoisia jollia sekä kaksi heidän kouluttajaansa.  Leirin ohjelmassa on sen lisäksi perinteiseen tapaan onki- ym. muita kilpailuja, pelejä ja leikkejä sekä tietysti saunomista ja uintia.  Ilmoittautumiset Heikki Äijälälle puh. 2303013  viim. 31.5. mennessä.


Ensimmäinen lauantaikisa pidetään 2.6.2001. Lähtö Långöstä perinteisesti.


Seuran uusiksi jäseniksi on valittu Jukka-Pekka Oinonen Sipoosta, Sirkka Pitkä Vantaalta ja Tuomas Silén Järvenpäästä.  Toivotamme heidät tervetulleeksi Karinkiertäjien jäseniksi!


Terveisin,     Heikki



