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KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8   04131 SIPOO

15.4.2003

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!

Jäiden lähtöä odotellaan kuumeisesti ja ne näyttävätkin tänä keväänä olevan normaalia sitkeämmässä.  Kevät kuitenkin koittaa taas vääjäämättä ja veneiden laskut ja kauden viralliset avajaiset on pian käsillä.  Kaikki innolla uuteen veneilykauteen ja mukaan toimintaan!


¨	LAITURIPAIKKOJEN VARTIOVUOROJEN ARVONTA JA SAMMUTINTARKISTUS STORÖRENISSÄ 26.4. klo 10:00


¨	VENEIDEN YHTEISLASKU 3.5.2003
Yhteislaskut aloitetaan kello 8.00 ja järjestys sovitaan paikan päällä.   Huom! Oikeat nostokohdat kannattaa merkitä veneeseen nyt keväällä, jotta syksyn nostoissa ei tarpeettomasti vahingoiteta esim. perävetolaitteita tai potkuriakseleita. (varapäivä on 10.5.)

¨	LIPUNNOSTO STORÖRENISSÄ 16.5.2003  KLO 20.00
Lipunnosto ja kauden avajaiset aloitetaan tänä vuonna vaihteeksi taas Storörenissä perjantaina 16.5. klo 20.00.  Luvassa kaudenavajaisjuhlallisuudet ja päälle laituribileet PiNik-evästyksellä (ota siis omat eväät matkaan, grilli löytyy).  Juhlat jatkuu luonnollisesti 17.5. Långössä.

	RUNKOKATSASTETTAVAT VUONNA 2003
Tänä vuonna runkokatsastus koskee  seuraavia veneitä:  Aino, Andante,  Bonita, Heidi,  Misty,  Pinebåt,  Sonja, Wessi, Victoria ja Wildwind.  Näiden lisäksi katsastetaan tietenkin myös uudet veneet ja viime kesänä kivellä käyneet!  Muistathan että runkokatsastus on tehtävä kuivalla maalla. Sovi aika siis ajoissa katsastusmiesten kanssa (viimeistään 30.4. mennessä), joita ovat: Jani Taurén, 050-66255/Kotka, Peter Wirbergh, 0400-817839/Sipoo, Heikki Viljakainen, 2393421/Sipoo ja Erkki Käki, 040-5927570/ Järvenpää.  Jos vene katsastetaan muualla kuin Storörenissä, on katsastusmiehellä oikeus periä veneen omistajalta matkakulut (38 centtiä/km) Storörenistä katsastuspaikalle.  Muussa tapauksessa katsastusmiehen kanssa voi sopia kuljetuksen järjestämisestä katsastuspaikalle.




¨	SAARIMAKSUT VUONNA 2003
Kevätkokouksen päätöksellä Långön käytöstä on jatkossa maksettava saarimaksu.  Sen voi maksaa joko vuosimaksuna 20 € tai vuorokausimaksuna 2 €/vrk.  Vuosimaksun merkiksi saa katsastusmiehiltä tarran, joka tulee sijoittaa veneeseen näkyville.  Vuorokausimaksu maksetaan saunalla olevaan postilaatikkoon.

Alumiinisia vanttiruuvin suojuksia saatavilla:
70 cm pitkä maksaa 16,80 € ja 1,5 m pitkä 23,66 €.  
Tiedustelut Peter Wirbergh, 0400-817839


Kevät PikNik Storörenissä  veti tuulisesta säästä huolimatta hyvän osallistujajoukon.  Aikuisten pilkkikisan voitti Kikka Pitkä ja lasten kilpailun voitti Eevastiina Niemi.  Merimieskilpailun voittajat olivat Kari Silén ja Eevastiina Niemi.  Arpajaisonni suosi Lari Hakkaraista Vantaalta.


Terveisin,     Heikki


p.s.  Mukana tulee tapahtumakalenteri vuodelle 2003.   Pistä talteen!

