Föreningen Helmis Vänner

381-1585

Medlemsavgift enskild medlem: 200 kr
Gåva:
……………. kr
Medlemsavgift familj:
300 kr

Medlemsavgift ständig medlem: 2000 kr
 Övrigt: ………………………….. …………… kr
Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer i avsändarrutan

Föreningen Helmis Vänner
Adress:
Föreningen Helmis Vänner
c/o Rose Kaulbach
Bromskärsvägen 19, 760 17 Blidö
E-post och hemsida:
info@helmi.se, www.helmi.se
Bankgiro:
Swish:
381-1585
123 616 07 41
Stöd Helmi

Helmi seglas och underhålls av den ideella
föreningen Helmis Vänner på Blidö. Medlems
avgifter, seglingsintäkter, gåvor och sponsring av
olika slag, samt omfattande ideella arbetsinsatser
håller henne flytande. Kom med också du och
säkra överlevnaden för den sista autentiska sandkilen! Bli medlem!

Du kan också stödja Helmi genom att köpa en
souvenir som finns till försäljning på båten; vykort,
muggar, T-skirt mm. Fråga besättningen.
Mer information hittar Du på vår hemsida

Välkommen att 
segla med
Sandkilen Helmi
Längd
Bredd
Djupgående
Deplacement
Mast
Bom
Gaffel
Storsegel
Fock
Motor, diesel

15,77 m
5,19 m
1,7 m
18 ton
22 m
15 m
7m
125 kvm
25 kvm
100 hk

www.helmi.se

Aktuell information om seglingar och hur du själv
bokar plats finns också på hemsidan.
Du kan även ringa eller mejla:
Olle		
Gertrud
Christer

070-550 50 90 charter@helmi.se
073-073 30 75 bokning@helmi.se
070-6697971 info@helmi.se

Föreningen Helmis Vänner

Välkommen ombord
I sin krafts dagar seglades Helmi blott av 2 man;
skeppare och tredjedelskarl.
Idag har Helmi skeppare och två däcksmän som
minsta besättning. De ska ta hand om skutan och
dessutom se till passagerarnas bästa.
Bemanningen förutsätter viss medverkan av passagerare och att samtliga respekterar skepparens
auktoritet. Skepparen har totalt ansvar för folk och
fartyg.
Godkänd flytväst ska självklart bäras av alla ombord och finns att låna för både passagerare och
besättning. Helmi är också utrustad med modern
materiel för personräddning och brand. Besättningen övar detta varje år.
Rökning eller öppen eld är förbjuden ombord både
vid kaj och till sjöss.
De passagerare som vill delta i arbetet att segla
Helmi får mycket gärna göra det. Tala gärna om
för skepparen eller en däcksman att du vill delta.
Det är alltid skepparen som beslutar vad och när
något ska göras. Egna initiativ kan vara farliga!

Segelsättning
På order, ta bort beslagsbanden från storseglet. Slacka storskotet och sätt an dirken så att
bomsaxen frigörs. Hissa i klofall och pikfall så att
gaffeln alltid går upp horisontellt.
När mastliket är väl sträckt hissas pikfallet sista
biten med piken babord om dirken.
Dirken slackas och storskotet justeras för segling.
Frigör fockens beslagsband och fockskoten. Fockfallet hissas väl i topp och görs fast på knap på
masten. Sätt an nedhalaren på styrbordssidan.
Skota focken för segling.
VARNING! När focken slår i vinden är det lätt att skadas av skoten och skothornet!

Att segla

Knopar ombord

Även om inte alla behöver hjälpa till vid varje
manöver, måste var och en vara uppmärksam på
det som sker ombord, av säkerhetsskäl.

Använd inte knopar till förtöjning, fall eller skot!

När Helmi går över stag och skepparen annonserar “Klart att vända” måste alla vara beredda
på att bommen sveper över däcket straxt efter.
Likaså kommer focken och fockskoten att slå tills
de skotas på andra sidan. Vid varningen “Gipp
kommer” gäller det att vara extra uppmärksam på
bommens rörelse.
Om någon faller över bord ska den som ser det
omedelbart skrika “Man över bord”,
kasta i en livboj och peka på
den nödställde. Alla som
hör ett sådant utrop ska
omedelbart upprepa
det högt.
Säkerhet till sjöss
handlar om att
undvika missförstånd.

Runt pollare iland läggs en ögla och
ombord läggs några varv kryssvis
kring pollare, nagel eller knap enl
bilden nedan.
ALDRIG HALVSLAG !

Beslagsbanden säkras
med nyckstek för att
snabbt kunna lossas.

