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PL 8   04131 SIPOO 
 
6.9.2006 

 
HYVÄÄ SYKSYÄ KARINKIERTÄJÄT! 
 
Loppukesän huipentumana oli rapujuhlat  Långössä, joissa oli peräti 25 ve-
nekuntaa. Ohjelmassa oli tällä kertaa tikkakilpailut saunomisen ohessa. 
 
Karinkiertäjien hallitus on myöntänyt Jouko Vuorenmaalle seuran standaa-
rin  60-vuotisonnitteluna ja kiitoksena pitkäaikaisesta kommodori-  ja halli-
tustoiminnasta Karinkiertäjät ry:n hyväksi. 
 
 
Lipunlasku Långössä 16.9.2006 klo 16.00 
 
Jälleen on aika viettää syksyinen viikonloppu purjehduskauden päättäjäisten merkeissä Långös-
sä. Tilaisuus alkaa lauantaina klo 1600.  
Tarjolla on piparia ja glögiä. 
 
 
Långön syyssiivoustalkoot pidetään 23.9.2006  
 
 Saari laitetaan talvikuntoon: veneet ja jollat suojaan, roskat pois, ym. Samalla hoidetaan sauna-
puiden nouto lähisaaresta. Talkooväelle on järjestetty keittotarjoilu. Tulethan talkoisiin !  
 
Telakka-alueen pukkitalkoot  ja laiturin kunnostustalkoot pidetään 26.9 alka-
en klo 17.30 
Telakka-alueelta poistetaan pajupuskat ja siistitään aluetta muutenkin.  
Ota mukaan puutarhatyökaluja ! 
 
Laiturilla vaihdetaan heikkokuntoisia lautoja uusiksi. 
 
Telakkamestari tiedottaa: 
 
Telakkapaikkavaraukset on tehtävä 23.9 mennessä Peter Wirberghille puh 0400-817839 
 
Veneiden yhteisnostot ovat 30.9 ja  14.10 alkaen  klo 8.00  
 
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. 
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Mahdollinen veneen vieminen korjausta varten pois telakka-alueelta kesken talvea on ehdotto-
masti ilmoitettava telakkapaikan varauksen yhteydessä. Alueen ahtaus, veneiden koot ja painot 
sekä nostokalustonrajoitukset ja liikkuvuus vaatii järjestelmällistä toimintaa. 
 
Viimeisen nostokerran jälkeen telakkamestari ei takaa telakkapaikkaa myöhästyneille ve-
neille, koska Sipoon kunnan telakoinnit saattavat estää veneiden siirtämisen KK:n telakka-
alueelle.  
 
Lauantailenkki 9.9.2006 klo 12.00 
 
 Kipparikokous on klo 10.00 Långössä.  
 

Reitin pituus n.11 mpk 
 
Reitti vastapäivään purjehdittaessa:  

1. Lähtölinjana Kalvön ylempi linjataulu ja sen eteläpuolella sijaitseva ete-
läviitta. Lähtö tapahtuu eteläviitan pohjoispuolelta länteen päin  

2. Lilla Högholmen kierretään vastapaivään.  
3. Sandholmenin eteläpuolella oleva punainen lateraaliviitta jätetään poh-

joispuolelle.  
4. Hommanskärin luoteispuolella oleva kivi kierretään vastapäivään etelän 

puolelta erityistä varovaisuutta noudattaen.  
5. Maalilinjana Långön laiturin edessä  ja Risholmenin etelärannalla olevi-

en poijujen linja.  
6.  

Reitti myötäpäivään purjehdittaessa:  

1. Lähtölinjana Långön koillisrannalla olevat poijut. Lähtö etelään päin.  
2. Hommanskärin luoteispuolella oleva kivi kierretään myötäpäivään etelän 

puolelta erityistä varovaisuutta noudattaen.  
3. Sandholmenin eteläpuolella oleva punainen lateraaliviitta jätetään poh-

joispuolelle.  
4. Lilla Högholmen kierretään myötäpäivään.  
5. Rävholmen jätetään etelään ja kierretään 1,2m väylää pitkin varoen styyr-

puuriin jäävää vedenalaista kiveä.  
6. Maalilinjana Långön laiturin edessä ja  Risholmenin etelärannalla olevien 

poijujen linja. 

Kilpailureitin kiertosuunta  päätetään kipparikokouksessa. 

Aikaraja  
Yli kuusi tuntia kilpailuun käyttäneet veneet katsotaan keskeyttäneiksi 
 

 Täydellinen kilpailuselostus löytyy netistä KK:n sivuilta. 
 

Terveisin Asko 


