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BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB

BNK

Kom med på klubbkväll! 
 Onsdagen den 18.10 kl.19.00 på Grand

Läs mera om klubbkvällen inne i Njuusen

Julfest på Grand  

Lördagen den 9.12 kl.18.00 blir det julfest på 
Grand i samarbete med BSS och SNavS.

Mera information om julfesten kan du läsa på bnk.fi då 
julfesten närmar sig.
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Kommodoren har ordet

Denna Njuus är mycket tunn pga. att nästa år utkommer BNK:s 60-årshistorik. 
Jag önskar alla en riktigt skön fortsättning på hösten.

Kommodoren

Styreslen
Kommodor  Joakim Eriksson 040 500 3596 kommodoren@bnk.fi
Vicekommodor  Greger Grönroos 040 516 3884 vicekommodoren@bnk.fi
Ledamot  Filip Fredriksson 0400 87 8076
Ledamot  Guy Granqvist 0400 49 6753
Ledamot  Walter Backström 040 524 4109
Ledamot  Johan Fransman 040 680 0292

Disponent för Repholmen
Christian Östergård 040 548 1849 christian@chri-cons.fi

Medlemssekreterare och Kassör
Mikaela Westerlund 040 596 0859 medlemssekreterare@bnk.fi/kassa@bnk.fi

Webbansvarig och Njuus tidningens chefredaktör
Mathias Grönqvist 040 828 1500 mathias@bnk.fi

Annonskoordinator
Greger Grönroos 040 516 3884 annons@bnk.fi

Skolning
Odrf. Rabbe Lutz 0400 84 0736 rabbe.lutz@pus.fi

Klubbens adress:
Borgå Navigationsklubb rf.
c/o Grand Luckan
Biskopsgatan 28
06100 Borgå

Aktia IBAN: FI4340501950009455
E-post: info@bnk.fi
Hemsida: bnk.fi
facebook.com/borganavigationsklubb
instagram.com/bnk.fi
Ansvarig utgivare: Styrelsen

Kontaktuppgifter 
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Navigationskurserna

Skärgårdsskepparkursen kom bra i gång med 16 elever. Lärare är Jim Eriksson. 
Examen hålls 15 december. På våren fortsätter det med kustskepparkursen den 15 
januari med Jens Rönn som lärare. Examen hålls 20 april 2018. Anders Hagman drar 
en kortkurs i VHF 19.4 – 26.4 2018, med möjlighet att avlägga examen för SRC-cer-
tifikat efter kursen. På våren har vi också specialkursen:

Oceannavigering

Torsdag kl 18.30-21.00
11.1 – 5.4, 30 h

Några torsdagar är lediga pga. materialbeställningar, sportlov och andra förhinder. 
Gemensam materialbeställning görs första kvällen. Lärare är Rabbe Lutz.

I kursen behandlar vi beräkning av tidvattenhöjden i både primär- och sekundärham-
nar. Vi använder oss av officiella tidvattentabeller från England och arbetar på ett 
sjökort från Engelska kanalen. Vi lär oss också räkna med tidvattenströmmarnas 
inverkan på vår kursgång. Ute på oceanen tar vi i bruk ett gnomoniskt sjökort över 
Nordatlanten. Vi använder meridionalmetoden för vår bestickräkning och kör 
loxodrom-, storcirkel- och kordakurser över Atlanten. Nyhet: vi lär oss navigera vid 
nordpolen där Mercatorsjökort inte fungerar. Kursen har ingen slutexamen, i stället 
avslutar vi med en ”case” fram och tillbaka över Atlanten. Genomgången kustskep-
parkurs för-utsätts. Förhandsanmälan till BMI:s kansli är synnerligen önskvärd. 
Kursmaterialet kostar ca. 60 €. Denna kurs har ingen direkt modell i Navigationsför-
bundet, utan är skräddarsydd för Borgå mått!

Även om det ännu är tid tills kurserna börjar VORE DET ÖNSKVÄRT att de som 
redan nu är intresserade av kurserna omgående skulle gå in på MI:s sidor och göra 
sin anmälan. Det underlättar lärarens planeringsarbete.

Rabbe
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En kvistig fråga

Om vi står på dvärgplaneten Pluto och tittar på solen, hur 
starkt lyser den och ser vi den som en skiva eller bara som en 
punkt?

Rabbe

Onsadagen den 18.10 är det dags för höstens klubbkväll.

Program för kvällen:

• Frågesporttävlingen ”Stopet”
• Föredrag av Rabbe Lutz:

“De stora upptäcktsfärderna på 1400-1700-talet, det som är lögn och det som är 
sanning” 

• var det verkligen Columbus som hittade Amerika? 
• var Maqalhaes den första att runda Sydamerika? 
•  var det James Cook som hittade Australien? 
• hur var det då med vikingarna i Vinland? 
• eller var det Erich von Dänikens utomjordingar som gjorde alla kartorna? 

Rabbe tar er så långt som över
3500 år tillbaka i tiden!  

Nu har du möjlighet att få 
veta det som du inte visste
att du ville veta!
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BNK-REGATTA – 10 år, lördagen den 10.6.2017

I fjol blev regattan inhiberad av för hård vind och störtregn, i år såg den ut att blir 
inhiberad pga stiltje med solsken! Men den som har lite erfarenhet av sjöliv vet, att är 
det solsken så blir det också sjöbris förr eller senare. På lördag inträffade detta som 
på beställning en halv timme före start!!!

Fyra båtar var anmälda till Regattan som i år seglades för 10 gången. Rutten gick till 
” första mittlinjemärket” på Äggskärsfjäden”. Banans längd, ca 12 M, var lagom för 
vädret,  svag vind 4-6 m/s  från sydväst till väst. Start-/mållinjen låg i Repholmsvik-
en, berömd för sina stockar. HuxFlux fick känna av dessa  tre gånger innan man ens 
kom över startlinjen!
Tre av fyra båtar anmälde en ev. användning av  medvindssegel, dvs spinnaker eller  
gennaker. På HuxFlux trodde vi, att när man seglar med 30-60 graders apparent 
vindvinkel söderut, kommer spinnakern till användning när vi seglar tillbaka. Åter en 
gång visade det sig att Orrbyfjärden är lite speciell: på tillbakavägen hade vi igen en 
vindvinkel som hela tiden var mindre än 80 grader. Detta betydde att spinnakern fick 
ligga i fred i sin påse och genuan fick sköta jobbet!
HuxFlux fick en dålig start och gick som sista båt över startlinjen (skepparen får 
skämmas!). Småningom fick vi ändå fast våra konkurrenter, Senilix, sedan Armida 
som inte gav sig så lätt och sen Annika. Efter Rönnskärs trånga sund tog vi ledning 
och så småningom också lite mer distans till de andra båtarna. Resultat i tabellen 
nedan.

Efter seglatsen gällde det att börja skrapa geniknölarna och försöka lösa Rabbes FFF 
(fem fi...ga frågor !).Och fiffiga var dom faktiskt! Om du först tyckte att svaret ju 
var självklart, har du redan trampat i Rabbes minan. Gällde att fundera minst ännu 
en gång innan det slutliga svaret skrevs ner! Vi lärde oss mycket om navigeringsljus 
och om att roddbåten är en båt med begränsad styrförmåga . Anneli Kilpinen från 
Porvoon Kipparit fungerade som överdomarens överdomare och såg till att alla blev 
rätt bedömda.
Regattans tioårsfödelsedag till ära 
belönades alla deltagande båtlag
med en flaska skumpa av 
varierande storlek.

Annika
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Korrig. Seglings Korrig. Skriftl. Tilläggs Slutlig
Båt Typ LYS tid(s) tid(s) rätt tid(s) tid(s)
HuxFlux Linjett 32 1,12 9086 10176 2 180 10356
Armida Olsson 29 1,05 10278 10792 2 180 10972
Annika H-323 1,13 9865 11147 1 240 11387
Senilix S O 37 1,17 12674 12674 3 120 12794

HuxFlux

Hannu Rimaila

Christian Östergård

Timo Wesslund

Armida

Marina Sjöholm

Krister Fagerström

Senilix

Patricia Källman

Heli Kallioniemi

Annika

Harri Itkonen

Matti Luoma

Jag tackar hjärtligt alla deltagare, funktionärer (bla tidtagaren och hans personliga 
sekreterare) och åskådarna för er medverkan i årets seglingsspektakel!

Hannu Rimaila

Senilix

Efter regattan blev 
det traditionsenlig 
rövarstek.  
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REPISRÖVARNAS BBQ-SÅS

• 1 burk passerade tomater
• 1 dl farinsocker
• ½ dl sirap
• ½ dl vitvinsvinäger
• ½ dl soyasås
• 2 tsk dijonsenap
• 2 tsk liquid smoke-arom (finns i hyllan för kryddsåser)
• 2 tsk chilisås, sriracha (om du vill ha en ”hott” sås)
• en rejäl klick smör
• ev. salt efter smak

Tillredning:
Mät upp alla ingredienser i en mindre kastrull.
Koka utan lock på medelvärme ca 30 min eller 
tills såsen blir lagom simmig (tjockflytande).

Håller ca. 1 vecka i kylskåp

Smaskiga stunder runt grillen önskar såsokocken Kaija

Svaret på den kvistiga frågan

Pluto ligger på avståndet 40 AU i medeltal (dvs. 40 ggr längre bort från solen än vad 
vi är). Detta betyder att solens magnitud (= ljusstyrka) kommer att vara ca. – 18 på 
Pluto, vilket betyder att den lyser 5,3 magnituder starkare än fullmånen, dvs. ca 100 
ggr starkare. Du kan gott fara till Pluto och läsa Östnyland i ”solskenet”.  
Någon solbränna skall du dock inte vänta dig.

Solskivan ser du i ca 0,8’ i diameter, vilket betyder ca. 5 ggr större diameter än planet-
en Venus, vars ”skiva” kan ses med kikare. Du kommer absolut att med bara ögon se 
solen som en ”skiva” och inte bara som en punkt.

Rabbe
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