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Då Borgå Navigationsklubb höll sitt konstituerande möte den 13 maj 
1 958 kunde de närvarande väl knappast ana att klubben från en blyg
sam början på 20 medlemmar skulle växa till över 400 skeppare ett kvart 
sekel senare.l synnerhet som klubben gett upphov till tre separata före
ningar: Porvoon Kippa rit, WSOY:n venekerho och Nesteen venekerho. 
Flera av våra finskspråkiga skepparvänner har sålunda fått sin första te
oretiska utbildning inom vår navigationsklubb. 

Till en början var klubben en underavdelning till Navigationssällska
pet i Finland men redan vid årsmötet den 23.11.1959 beslöt man att bil
da en självständig navigationsklubb. Till kommodor utsågs HS Per-Olof 
Lindquist som sedan under de följande 20 åren skulle komma att inneha 
kommodorskapet 

Stig Westerlund, Finlands Navigationsförbunds mångåriga verksam
hetsledare och klubbens hedersmedlem, ledde den första kursen i navi
gation 1957-1958. På våren följande år började kurserna hållas i Arbe
tarinstitutets regi. Som lärare verkade sjökapten Edgar Karlsson och 
året därpå var Stig Westerlund ledare för en kustskepparkurs. Efter det
ta har kurser i skärgårds- och kustnavigation hållits årligen. Från 1965 
har HS Carl Lindh lett kurserna, vilka från 1968 kompletterats med en 
högsjöskepparkurs. Kurser har också hållits ute i bygden, bl.a. i Ham
mars, Tolkis, Ha i ko och i Grännäs. Vid dessa kurser har HS Börje Holm
berq funqerat som lärare. 

Sedan sin tillkomst har klubben bedrivit övnings- och skolningsverk
samhet, ofta i tävlingsform. 1960 tävlades för första gången om vand
ringspriset "Skeppsklockan" i teoretisk terrester navigation. Om "Ba
rometern" hölls törsta tävling 1965. Sedan dess har tre skeppsklockor 
funnit sin slutliga ägare, likaså vandringspriset i nattnavigering "Lantär
nan" och priset i dagtävlingen "Kompassen". Helsingin Navigaatioseu
ra hade 1965 donerat en präktig skeppsklocka som pris i nautisk fråge
sport. Med ett tvåmannalag tog Borgå Navigationsklubb tre år i följd hem 
segern och tick skeppsklockan tör alltid 1967 (avbildad pä annan plats). 
År 1965 donerade Helsingfors Aktiebank ett tennstop att cirkulera som 
vandringspris i sjöfartskunskap. 

På klubbens försorg uppmättes 1961 en knopsträcka på Orrbyfjär
den. 
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Sommaren 1967 erhöll klubben av Lars Wallin dispositionsrätt till 
Repholmen som ligger vid nordöstra sidan av Emsalö. Den första flagg
hissningen förrättades där av kommodor Lindquist sommaren 1972. Ett 
skjul uppfördes för tävlingsverksamheten och 1969 byggdes den första 
pontonbryggan på materialkommittens försorg. Dess ordförande var 
under åren 1965-1975 Bengt Sjöström. Bryggan har flera gånger för
storats och förnyats. 

Klubbens förtjänsttecken i guld och silver instiftades 1964. Guldmär
ket har hittills tilldelats sex personer. Finlands Navigationsförbunds för
tjänsttecken i silver har tillfallit tio klubbmedlemmar och guldmärket fyra 
personer, Edgar Karlsson, Per-Olof Lindquist, Börje Holmberg och Carl 
Lind h. 

1971 införde klubben en bordsstandert som utdelas till förtjänta per
soner eller institutioner. Till tioårsjubileet erhöll klubben av Navigati
onssällskapet i Finland vandring~priset "Ratten" som tillfaller medlem 
som gjort sig förtjänt av epitetet "Arets skeppare". 

KS Ingmar Gustafsson donerade 1972 vandringspriset "Propellern" 
vars syfte är att stimulera intresset för långfärder. Sådana har klubb
medlemmarna också gjort bl. a. till Köpenhamn, genom Göta och Väddö 
kanaler, Saima kanal, till Gotland och Åland. 

Årligen utdelades också Kommodorens pokal för gott kamratskap 
och Intressepokalen för aktivaste deltagande i klubbverksamheten. Pi
as servis ges för förtjänstfull insats inom "marktjänsten" och Puttes kan
na för bidrag till underhållningen vid klubbens sammankomster. 

··-- ... , ........ . " . 
• .. ~-.J\J'"'--. 

En sak som under de senaste fem åren kommit att prägla styrelsens ar
bete och engagera medlemmarna blev ändringen av klubbens stadgar. 
Dessa hade ju kvarstått i praktiskt taget oförändrad form sedan starten 
1958 och var i behov av en revidering för att motsvara tidens krav. Mo
derniseringen av stadgarna var till stor del Picken Stjernbergs förtjänst 
även om den slutliga formen nägot avvek frän hans förslag. På årsmötet 
1980 genomgicks förslaget punkt för punkt men de omfångsrika proto
kollen fann inte nåd hos föreningsregistret som returnerade alltsam
mans och extra möten kunggjordes under hösten 1982. Nu var dock in-
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Själva skeppartiteln har nu och då varit föremål för diskussioner- är 
den missvisande och kanske alltför anspråksfull-och vad borde man få 
i stället. Frågan har som så många gånger förut strandat på just detta 
vad skall man få i stället! 

Den allt överskjutande frågan för klubben blev under sommaren och 
hösten 1980 den aviserade försäljnigen av Repholmen. Denna hade 
med åren blivit ett kärt och välbesökt tillhåll för klubbmedlemmarna och 
eftersom man blivit alltmer beroende av en fast verksamhetspunkt un
der sommarhalvåret, diskuterades det uppkomna läget minst sagt liv
ligt. Diskussionerna ledde till en överraskande aktivitet som bl.a. resul
terade i en välbesökt och omtalad nödraketdemonstration med inbjudna 
gäster. Att Borgå landskommun inköpte Repholmen och klubben, tack 
vare en förtjänstfull insats av Helge Hansson, kunde trygga sin dispositi
onsrätt genom ett arrendekontrakt till år 2001, kan väl nog allmänt be
traktas som den bästa lösningen. Skuldsättning med räntor och amorte
ringar hade säkert blivit en oskäligt stor börda för den ansvariga styrel
sen. 

Talka på paviljongen 

Redan före ägobytet hade frågan om uppförandet av en paviljong på 
Repholmen aktualiserats. Frågan dök upp varje gång deltagarna efter 
strapatsrika tävlingar i en råkall blåst stod under ett fladdrande och drop
pande plasttak i väntan på resultatet. En byggnadskommille under 
Sven Öhmans fasta ledning skötte papperskriget, planerade, ritade, 
skaffade virke och tack vare en beundransvärd arbetsinsats bland med
lemmarna kunde taklagsöl firas redan den 13 juni och paviljongen hög
tidligen invigas den 1 augusti 1981 . Som ansvarig byggmästare funge
rade Kalle Andersson. De collegeskjortor med klubbens märke, som 
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anskaffats, såldes med effektivitet av Ulli Ehrstedt och gav ett välkom
met bidrag till kassan. Genom klubbmedlemmarnas uppoffrande insat
ser och ett flertal donationer från enskilda och firmor, av vilka speciellt 
må nämnas impregnerat stalpvirke från Sydfinska Kraft, kunde pavil
jongen uppföras på otroligt kort tid och till så facila kostnader, att klub
ben i intet skede behövde uppta lån. 

Intresset för den praktiska tävlingsverksamheten har år för år ökat. Ti
digare hade man svårigheter att få tillräckligt många båtlag att ställa 
upp, numera tycks problemet vara att få funktionärer då alla vill vara 
med och tävla. Börje Holmberg ledde de första åren tävlingskommitten 
medan Calle Lindh tog över 1968. Från 1975 blev Helge Andersson täv
lingsledare i fyra år och efter honom har tävlingarna letts av Ulf Hög
ström, Helge Hansson och Jan Karlsson. Ett flertal tävlingar har upp
gjorts av Ralle Lindblad. Vandringspriser har slutat vandra och nya har 
kommit till. KS Per-Ake Adolfsson skänkte 1981 till klubben ett van
dringspris för bästa BNK-båt i nattnavigering och Kar-Foto donerade ett 
klubbvandringspris för samma tävling medan klubben själv anskaffade 
ett pris till dagtävlingen. 

Efter det Torsten Johansson för andra gången hemfört "Stopet" för 
bästa teoretiska sjöfartskunskap har Helsingfors Aktiebank välvilligt do
nerat ett fjärde tennstop som vandringspris. 

Ett något ovanligt diplom utdelades den 1 maj 1982 då klubbens hit
tillsvarande enda världsomseglare, Stig Eriksson, lade till vid åkajen 
med Diana III. 

Vid klubbaftnarna har medlemmarna haft möjlighet att med likasinna
de diskutera båtköp, sjösättningsbestyr, haverier och annat på gott och 
ont som är en del av båtentusiasternas vardag. Bland intressanta rese
skildril}gar vid träffarna kan nämnas Erik "Kire" Karlssons föredrag från 
breddgrader där man möter litet andra navigeringsproblem än dem vi är 

9 



vana vid i våra vatten. På programmet har vidare stått information om 
den nva farledsutmärkningen, naturvård, båtförsäkring, tävlingsgenom
gång, lanternbestämmelser, sjökortsövningar, deccanavigering, sjö
räddningstjänsten m.m. 

Under de senaste fem åren har klubben också upptagit resor och oli
ka slag av exkursioner på sitt program-en verksamhetsform som delvis 
låg nere efter den lyckade Mariehamnsresan 1974. 1981 gjordes en 
veckoslutsresa till Stockholm där man bl.a. besåg regalskeppet Wasa 
och Sjöhistoriska museet. 1982 besöktes båtmässan, planetariet i Tam
merfors och på hösten företogs en kryssning till Tallinn. 

Våra herrar gör succd i misstävling 

Stor uppslutning har de olika evenemang haft som stått utanför den 
vanliga klubbaftonens ram. År 1979 hade klubben besök av sibbo- och 
ekenässkeppare och hyrde för ändamålet segelpaviljongen på Rönns
kär dit över fyrtio båtar sökte sig. Den traditionella vårbalen med utdel
ning av diplom och vandringspriser och förtjänsttecken har alltid ett sä
kert publikunderlag. Andra större tillställningar har varit invigningen av 
paviljongen och klubbens julfester. Vid festerna har klubben haft nöjet 
att som speaker få sådana erkända förmågor som Picken Stjernberg 
och Erik Läckström. Besöken hos Ekenäs Navigationssällskap på Stu
vuholmen som inleddes 1974 har fortsatt vartannat år och varje gång 
lockat ett stort antal båtfarare. Utfärderna till Ekenäs har ju samtidigt va
rit ett ypperligt tillfälle till praktisk navigering, vilket de teoretiska kurser
na inte kan erbjuda. 

l samband med det ändrade utprickningssystemet förmedlade klub
ben via Kar-Foto över 200 sjökort. Också på annat sätt har navigations
klubben kunnat ge sitt bidrag till sjösäkerheten. Under 1980 verkade 
inom klubben en femmanna-kommitte under ledning av KS Torsten Jo
hansson, som avgav förslag till förbättring och komplettering av farle
derna. l utlåtandet föreslogs bl.a. en uppmuddring av Fladan. 

10 









FÖRT JÄNSTTECKEN 

14 

Finlands Navigationsförbund r.f. förtjänsttecken i guld 

68 Per-Olof Lindquist 69 Edgar Karlsson 
74 Börje Holmberg 78 Carl Lindh 

Finlands Navigationsförbund r.f. förtjänsttecken i s ilver 

62 Edgar Karlsson 63 Per-Olof Lindquist 
63 Börje Holmberg 68 Carl lindh 
78 IngmarGustafsson 78 Torsten Johansson 
78 Bengt Sjöström 79 Leif Backman 
79 Tor Sjöblom 79 SvenÖhman 

Borgå Navigationsklubb r.f. förtjänsttecken i guld 

67 Per-Olof Lindquist 1 
68 Börje Holmberg 3 
76 Torsten Johansson 5 

67 Stig Westerlund 2 
71 Carl Lindh 4 
77 Bengt Sjöström 6 

Borgå Navigationsklubb r.f. förtjänsttecken i silver 

64 Stig Westerlund 1 
64 Börje Holmberg 3 
64 Uri el Järnström 5 
65 Bengt Sjöström 7 
66 Carl Lind h 9 
68 Tor Sjöblom 11 
68 Gunvor Andersson 13 
70 Rea Sjöblom 15 
73 Eskil Nymark 17 
73 Leif Backman 19 
74 Sven Öhman 21 
75 Rall Lindblad 23 
76 Tom Lindblad 25 
77 Bo Hägglund 27 
77 Solveig Bomberg 29 
78 Karl Andersson 31 
78 Erik Blomqvist 33 
79 Bror Erik Lindholm 35 
81 Ulla-Lena Ehrstedt 37 

64 Per-Olof Lindquist 2 
64 Börje Brunberg 4 
64 Herbert Georg s 6 
65 P-0 Bergman 8 
67 Olof Rask 1 O 
68 Viking Eklund 12 
70 TorstenJohansson 14 
72 Ingmar Gustafsson 16 
73 Kurt Aarnio 18 
73 Birger Lindholm 20 
75 Bror Åkerlund 22 
76 Jarl-Olof Floman 24 
76 Helge Andersson 26 
77 Märta Hägglund 28 
77 Birger Melander 30 
78 Rall Andersson 32 
78 Katharina Johansson 34 
81 Anne Granqvist 36 

Borg å Navigationsklubb r.f. bordsstandert 

72 Per-Olof Lindquist 1 72 Finlands Navigationsförbund 2 
73 Börje Holmberg 3 73 Carl Lindh4 
74 LarsWallin 5 75 Ekenäs Navigationsklubb 6 
75 Torsten Johansson 7 76 Borg å s egelsällskap 8 
78 Nesteen Venekerho r. y. 9 78 Stig Westerlund 1 O 
80 Sven Öhman 11 81 Porvoon Kipparit 12 



VANDRINGSPRISER 

Kommodorens pokal Ratten Propellern Intressepokalen Il Pias servis stopet 
P-0 Lindquist Navigationssällskapet l Gustafsson Helge Andersson Elis. Lindquist H :fors Aktiebank 

68 Börje Holmberg 
69 Carl Lind h Ragnar Norrgård 
70 Bengt Sjöström Carl Lind h 
71 Rall Lindblad l ng mar Gustafsson 
72 Torsten Johansson Torsten Johansson Märla Hägglund 
73 Helge Andersson TorSjöblom Torsten Johansson 
74 Solveig Bomberg Bengt Sjöström Ari Kautto Carl Lindh 
75 Bo Hägglund Bror-Erik Lindholm Olof Lindholm Carl Lindh Rut Andersson 
76 Tom Lindblad Birger Lindholm Gösta Meriluoto Helge Andersson Linnea Blomqvist Carl Lind h 
77 T or Sjöblom Karl Andersson Markku Koponen Helge Andersson Estrid Melander Torsten Johansson 
78 Karl Andersson Erik Karlsson TageHyrkki Helge Andersson Solveig Bomberg Torsten Johansson 
79 Birger Lindholm Kon ni Sittnikow JohanAlm K. Andersson, Märla Hägglund Bengt Sjöström 

T. Johansson 
B. Sjöström 

80 Anne Granqvist Per-Erik Stjernberg Erik Karlsson Anne Granqvist Marita Backman Erik Karlsson 
81 Ulli Ehrstedt Nils Uddström Erik Karlsson Erik Karlsson Gea Sundberg Torsten Johansson 
82 Bengt Sundberg Stig Eriksson Erik Karlsson Helge Andersson/ AsaOllas Torsten Johansson 

Björn Ehrstedt 

Per-Åkes pokal BNK:spris i Kar-Fotos pris i Puttes kanna 
P-Å Adolfsson dagnavigering nattnavigering P-0 Lindquist 

81 Christer Sundman/ J-O Floman 
Bengt Mickelsson 

82 NilsByman/ Lars Lang/ NilsByman/ Björn Ehrstedt 
Björn Ehrstedt Bo Rikberg Björn Ehrstedt 
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Medlemsförteckning 1.4.1983 

62 AAL TONEN, Sven 
69 AARNIO, Asta 
81 AARNIO,Jeanette 
64 AARNIO, Kurt 
64 ADOLFSSON, Per-Erik 
82 AHLROOS, Susanne 
82 AHLROOS, Tage 
77 AHLSKOG, Christel 

*** 73 AHLSKOG, Göran 
7 4 ALLEN, Sven-Olof 
69 ALM, Berndt 
76 ALM, Carl-Gustaf 
78 ALM, Maria 
73 ALM-KARVON EN, Bettina 
72 ANDERSSON. Ann-Marie 
80 ANDERSSON, Ann-Marie 
74 ANDERSSON, Bengt 
71 ANDERSSON, Bo 
61 ANDERSSON, Börje 
83 ANDERSSON, Carola 
75 ANDERSSON, Christer 
83 ANDERSSON, Greger 
75 ANDERSSON, Helena 

*** 71 ANDERSSON, Helge 
72 ANDERSSON, Karl 
82 ANDERSSON, Karola 
74 ANDERSSON, Kristina 
82 ANDERSSON, Marianne 
82 ANDERSSON, Martin 
74 ANDERSSON, Rall 
82 ANDERSSON, Robert 
81 ANDERSSON, Rune 

*** 72 ANDERSSON, Solveig 
82 ANDERSSON, Sune 
59 ANDERSSON, Tom 
78 ANDERSSON, Tore 
72 ASPHOLM, Lars 
72 ASPHOLM, Rall 
75 AUGUSTSSON, Bengt 

*** 66 BACKMAN, Leif 
70 BACKMAN, Rurik 
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78 BACKMAN, Sten-Oiof 
78 BACKMAN, Ulf 
78 BERGHOLM, Ritva 
75 BERGHOLM, Tage 
78 BERGMAN, Christian 
69 BJÖRK, Harry 
69 BJÖRK, Kerstin 
76 BJÖRKMAN, Felix 

** 76 BJÖRKMAN, Inga 
** 81 BLOM, Rainer 
*** 77 BLOMANDER, Kaj 
** 75 BLOMBERG, Ulf-Georg 
** 82 BLOMFELDT, Dennis 
*** 75 BLOMFELDT, Hardy 

74 BLOMQVIST, Christer 
71 BLOMQVIST, Erik 
71 BLOMQVIST, Helena 
72 BLOMQVIST, Lena 

*** 81 BLOMQVIST, Ove 
78 BLOMQVIST, Torolf 
81 BLOMQVIST, Ulla 
72 BLÖCKER, Torolf 
80 BOMBERG, Gunnar 
79 BOMBERG, Johan 
82 BORGSTRÖM, Bo 
76 BORGSTRÖM-JOHANSSON, 

Marianne 
*** 78 BOSTRÖM, Börje 

81 BOSTRÖM, Siv 
81 BRANDT, Stig 
59 BRUN BERG, Börje 
69 BRYGGER, Einar 
64 BRYGGER, Nils 
82 BUSSMAN, Kristina 

*** 80 BYMAN, Nils 
*** 75 BÄCKSTRÖM, Bertel 

82 BÄRLUND, Henry 
68 CARLANDER, Tor 
77 EHRSTEDT, Björn 
77 EHRSTEDT, Ulla-Lena 
78 EK, Boris 
78 EK, Börje 
72 EK, Uno 
82 EKHOLM, Beatrice 
70 EKHOLM, Edmund 
70 EKHOLM, Leif 

*** 61 EKHOLM, Sigvar 
** 70 EKHOLM, Stig 
** 64 EKLUND, Viking 
** 65 EKLÖF, Georg 
*** 81 EKLÖF, Liisa 

78 ENGSTRÖM, Leif 
78 ERIKSSON, Birgitta 

** 73 ERIKSSON, Edgar 
82 ERIKSSON, Maria 
78 ERIKSSON, Per-Olof 

** 75 ERIKSSON, Stig-Ove 



••• 82 v ETIER, Barbro 77 HANSSON, Thomas 
80 FAGERHOLM, Per-Gunnar 67 HEl KEL, Henrik V A 
73 FLOMAN, Jarl-Olof 80 HEINONEN, Lars-Henrik 
73 FORSBERG, Rall 79 HELANDER, Lars-Erik 
83 FORSBLOM, Bengt 73 HELENIUS, Gunnel 
83 FORSELL, Göran ••• 79 HELLBORG, Rall 
82 FORSMAN, Håkan 78 HENRIKSSON, Bror 
81 FORSMAN, Håkan M *** HENRIKSSON, Christer 
82 FORSMAN, Magnus HENRIKSSON, Helmer 
81 FORSTEN, Hans-Göran 78 HENRIKSSON, Majlen 
82 FORSTEN, Thure 81 HENRIKSSON, Yvonne 
82 FREDRIKSSON, Peter ••• 75 HIXEN,Oiov 
64 FREJ BORG, Signe *** 73 HOGE, Mårten 

*** 74 GABRIELSSON, Bengt *** 77 HOLLMEN,Bo 
*** 73 GABRIELSSON, Ulla 83 HOLLMEN, Kenneth 
***58 GEORGS, Herbert 80 HOLLMEN, Maj-Len 

78 GRAEFFE, Johan 77 HOLMBERG, Birgitta 
72 GRANBERG, Maj 74 HOLMBERG, Caj 
60 GRANLUND, Göran 70 HONKAN EN, Eero 
76 GRANQVIST, Anne 70 HYRKKI, Tage 
66 GRANQVIST, Boris 82 HÄGG MAN, Leif 
76 GRANQVIST, Guy • •• 72 HÄGGLUND, Bo 

•• 81 GRAN STRÖM, Jean *** 72 HÄGGLUND, Märla 
80 GREEN, Thomas ••• 69 HÄLLSTEN, Åke 

•• 70 GRÖN HOLM, Björn * 69 HÄNNINEN, Henry 
65 GRÖNHOLM, Henrik 65 HÖG STRÖM, Bengt 
64 GRÖN HOLM, Kurt 76 HÖG STRÖM, Rabbe 
64 GRÖNLUND, Björn * ** 73 HÖG STRÖM, Ulf 
76 GRÖNLUND, Tage 80 IDSTRÖM, Roger 
70 GRÖNMARK, Erik 83 IKONEN, Anita 
83 GRÖNQVIST, Carl-Gustav 68 JAKOVESI, Aatos 

*** 73 GRÖNQVIST, Tom * 69 JANHON EN, Leif 
75 GRÖNROOS, Erik 73 JANSSON, Rolf 
75 GRÖNROOS, Gun 75 JOHANSSON, Bo 
77 GRÖNROOS, Jarl *** 70 JOHANSSON, Katharina 
75 GRÖNROOS, Stig ** 71 JOHANSSON, Knut 
77 GRÖNVALL, Henrik 78 JOHANSSON, Lars 
76 GUSTAFSSON, Börje ••• 77 JOHANSSON, Leif 
83 GUSTAFSSON, Christian 64 JOHANSSON, Lolan 
82 GUSTAFSSON, lngela 69 JOHANSSON, Magnus 

*** 62 GUSTAFSSON, Ingmar 68 JOHANSSON, Ossi 
83 GUSTAFSSON, Mika 83 JOHANSSON, Rolf 
83 GUSTAFSSON, Ray 62 JOHANSSON, Tom 

*** 74 GUSTAFSSON, Sven-Erik 82 JOHANSSON, Tom V 
*** 63 GUSTAFSSON, Ulf-Erik 59 JOHANSSON, Torsten 
** 65 HAAPASALO, Inger 62 JOHANSSON, Verner 
** 80 HAGMAN, Anne-Maj 66 JUSLIN, Per 
*** 80 HAGMAN, Bengt *** 58 JÄRNSTRÖM, Uriel 
*** 81 HAGMAN, Jan-Peter 73 JÖNSSON, Anne 
** 62 HALLA, Owe 73 JÖNSSON, Veiturban 
*** 70 HAMSTRÖM, Karl-Erik 81 KAJANDER,Kaj 
** 77 HANSSON, Helge 81 KARLQVIST, Rall 
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ling. Dick monterade sedan in den våren 1982 med en massa lednin
gar och annat som inte funnits på Kl PINA-motorn. 

Mina gamla bomullssegel hade inte blivit vackrare med åren, lite 
jordslag fanns redan då jag köpte båten, och efter att Toti hade provat att 
dra träimpregnering på sina segel, gjorde jag samma sak. seglena blev 
nu tätare än förut samt tålde att bli våta, dessutom passade den rödbru
na färgen väl till det svarta skrovet. Snart märkte jag att det endast upp
sköt slutet med några år, därför planerade jag nya segel av dacron, mer 
då måste Jag även ha ny mast, då min gamla inte ville vara med läng
re. Problem uppstod med att få tag på virke till masten, den borde vara 
7 meter lång, och längsta virket var omkring 6 meter. Jag fick köpa några 
furubräder av chefen, han lovade också att jag skulle få bygga masten 
på jobbet. Sommaren 1981 byggde jag masten i början av vår semester, 
då det var lugnt på jobbet, alla hade ledigt på samma gång. Byggde 
masten som en låda med 4 'väggar', och bibehöll den gamla stilen med 
3/4-rigg med dubbla spridare och fiolstag, en kråftig rigg som tål det 
mesta. 

1979 hade jag förlängt kölen så att jag fick balans utan att ha dubbla 
försegel. Jag kunde nu kapa bogsprötet och använda endast fock. Där
för köpte jag de nya seglena med ett försegel + stor, hösten 1981. Trots 
att masten är nästan 1 meter kortare än förut är storseglet lika stort, be
roende på att det nu går ända i topp, samt att buken är på rätt ställe, där
för seglar hon bättre än förut. Dick gjorde alla beslag till riggen enligt mi
na skisser och anvisningar, till stående rigg valde jag rostfri vajer med 
prässade ändbeslag, löpande riggen förnyades helt med en lina av poly
estersilke och bomull, vidare köpte jag en vindmätare att ha i masttop
pen. 

Våren 1982 hade jag då ny rigg med nya segel, ny motor, det var en
dast storbommen som fick fortsätta, den var gjort 197 4 av spruce, så 
den håller nog många år till. 

Detta var berättelsen om min båt, 20:de säsongen börjar snart för oss 
tillsammans. 

Bengt 
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VÄLKOMMEN 
till Borgå navigationsklubbs övning i terrester dagnavigering 1982: 
• Varje båtlag deltar på egen risk 
• Din fart är 6 knop om inte annat angivits eller överenskommits. 

UPPGIFT 1. 
Kör ut till farleden N 60° 19'15 O 25° 36'01 och sedan längs farleden till 
N 60° 19'11 O 25° 37'58. 
VI ÖNSKAR EN TREVLIG OCH FRAMGÅNGSRIK ÖVNING 

UPPGIFT2 
Följ farleden söderut t ill pos. N 60°18'50 O 25°38'15. Ändra nu din kurs 
till155°. Kör med denna kurs i 6 minuter (6 knop). Gira därefter 6 streck 
styrbord och kör med denna kurs till bojen. 

Ange bojnr .... ... ......................... .............. ... ................................. . . 
Ange pos. N ...... ..... ..... .. .................. 0 ... ... ... .......... ... ..... ................ . 

UPPGIFT3 
Kör till pos. N 60°16'18 O 25°38'55 

Ange bojnr ....... ... ...... ... .......... ..... ..... .......... .... ............... .. ........ ..... . 

UPPGIFT 4 
Kör enligt K 46° i 8 min 45 se k. Ändra därefter kursen till334°. Kör till bo
jen. 

Ange bojnr ... .. ......... ... .. .. ..... .. ......... ..... ..... .... ....... ......................... . 
Ange pos. N .. ............ ................. 0 ..... ................... ... .. ..... .......... .... . . 

UPPGIFT5 
Kör till pos N 60°17'71 O 25°39'45. 
Ändra kursen till 245°. Kör därefter 1 sjömil på denna kurs. 

Ange bojnr ................... ................. ... ... .. ... ............ ............. .. .. ........ .. 
Ange pos N ..... ............ ..... ...... . O ..... ..... .... ...... ...... .. ... ............... .. . 

UPPGIFT 6 
Kör till pos N 60°19'11 025°37'58 

UPPGIFT? 
Kör enligt upgiven hastighet till pos N 60°19'48 O 25°37'55. 
Tag kurs 15° i 5 min 30 sek. 
Gira styrbord tvärs. Kör till bojen 

Ange bojnr ........ .... .... ......... ........ ........... .... ............... ..... ............ ... . 
Ange pos N ............................... ..... O .. ..... .... ................. .... .... ... .. . 

Kör därefter längs farleden till pos N 60°19'15 O 25°36'01 . 

KÖR TILL REPHOLMEN 
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En titt i Repholmens gästbok sommaren 1982 

Mellan 15 maj och sista september är det 137 dagar och åtminstone un
der 79 av dessa har det varit folk på Repholme n. Över 900 personer har 
plitat sitt namn i gästboken på fyrtio fullskrivna sidor. Ibland är det litet 
svårt att veta vad som är båt och vad som är skeppare eller kuttersmyc
ke. Eller vad sägs om Häxan, Fiafaster, Vargin och Hopp i land nu kä
ring! 

Första anteckning: pingstlördagen den 28 maj av Helge Hansson på 
Cassandra. 

En massa båtar passerar revy: Benge, Solveig Il , Solitude, Torita, Ka
ne, Calypso, Cololi, Wella Il, Tomåsa, Molly, Lotta, Plåtlisa, Utö, Juliana, 
Toti, Carmencita, Moby Dick, Bölja. Så har vi Simla, M/Y Aida, S/Y 
Christina, Lady Diana, Kleine Liebe, Finus, Anu, Ninni och Måsen Il. 
Och inte minst M/S Svanen af Wessö - också Vargin kallad! 

En besökare står i beundran inför paviljongen, lyfter på hatten - ski
parmysson -och önskar lycka till. Härliga solnedgångar och soluppgån
gar beskrivs på flera ställen och någon kallar Repholmen för "sagoön". 

En båtbesättning skriver att man angjorde bryggan med fart och kläm. 
Vem som blev i kläm berättas däremot inte. Man har haft plättkalas och 
försökt simma runt holmen. Orken tog dock slut" kvartväg s" och sällska
pet blev tvunget att "marsa" tillbaka. 

Sommarens knytkalas avfestades från 7 augusti kl. 19.00 till8 augusti 
kl. 6.30. 

Rundradions Nordiska gäster, 50 personer, som besökte Repholmen 
den 27 augusti talar om en toppkvälL 

Någon har haft problem med den tidigare nämnda Häxan och diktar 
så här poetiskt: 

Häxan är ett sorgligt kapitel 
hemska brygder hon kokar i sin kittel 
Alltid när vi köra vill 
Häxan hon vi llligga still 

De skeppsbrutna 

Vid säsongsavslutningen med Visans Vänner den 18 september sägs 
det så riktigt: 

Har Du visor min vän 
sjung dem nu 
för nu är tiden då visor skall sjungas. 

Sista anteckning lördag den 9 oktober: 
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Gästboken avhämtas från Repholmen. 
Vattenståndet 1/2 m under normalt. 
För övrigt allt i sin ordning. 

Helge Hansson, Cassandra 



Finlands Navigationsförbunds uniform 

Medlemmar, vilka innehar skeppargrad i föreningar och klubbar, som 
hör till Finlands Navigationsförbund är berättigade att bära följande 
skepparuniformer och insignier: 

Rock 
Dubbelknäppt av mörkblått tyg försedd med mörkblå eller svarta knap
par. 

Klubbjacka 
Av segelsällskapen fastställd modell av ljusare blått tyg. 

Sommarrock 
Av vitt eller benfärgat tyg, utan foder, med löstagbara axelklaffar av 
samma tyg. 

Benkläder 
Mörkblå eller vita, raka byxor utan slag används med rock eller sommar
rock. Kvinnliga skeppare alternativt kjol av motsvarande färg. 

Grå eller benfärgade raka byxor, används antingen med rock eller 
klubbjacka. Kvinnliga skeppare använder kjol av alternativt motsvaran
de färg. 

Skjorta 
Vit, ljusblå eller ljusgrå. 

Kravatt 
Svart eller mörkblå eller annan till dräkten passande kravatt eller rosett. 

Mössa 
Av segelsällskapen fastställd modell, mörkblå eller vit med svart skärm, 
svart sidenband, hakremmen fäst med svarta knappar. Båtmössa, 
mörkblå eller vit med hakrem av motsvarande färg. 

Kokard 
Av svart eller mörkblått tyg med broderad ratt och eklöv i guldtråd och 
en, två eller tre stjärnor som kompetenstecken för skärgårds-, kust- res
pektive högsjöskeppare. Kokarden omgiven av en svart silkessnodd 
som hos styrelseledamot är guldfärgad. 

Skodon 
Passande till dräkt och tillfälle. 

Kompetenstecken 
Bröstmärke i form av ett trekantigt tygmärke med ratt, granris och stjär
nor i guld att bäras på rock, klubbjacka eller sommarrock ovanför högra 
bröstfickan. Märket kan även bäras tilllämpliga båt- och fritidskläder. 
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Galoner 
Dessutom bärs till mörkblå uniform kompetensband i svart siden om
kring rockens ärmar: av skärgårdsskeppare ett, av kustskeppare två 
och av högsjöskeppare tre 1 O mm breda sidenband på 4 mm :s avstånd 
från varandra, det nedersta 9 cm från ärmlinningen. styrelseledamot 
bär ovanför dessa band ytterligare ett 2Q-30 mm brett band. Hos kom
modorer och vicekommadorer bi ldar detta bana på ärmens yttre sida en 
uppåtriktad ögla, vars inre diameter är 5 mm. På sommarrocken axel
klaffar motsvarande KOmpetensband i vitt. På skjorta av militärmodell 
Kan man använda motsvarande kompetensband 1 svart. Medlemsmär
ket och förtjänsttecken används på rockens vänstra uppslag. Till uni
form kan även bäras ordnar eller ordensband. 

Navigationsförbundets märken 

Medlemsmärke Kokard Blusmärke 

Kompetensstandertar 
Kompetensstanderten är ett tecken på avlagd skepparexamen samt 
medlemskap i förening tillhörande Finlands Navigationsförbund. stan
derten utgör ett befälstecken, som samtidigt visar befälhavarens kom
petens. 

På omastat fartyg eller på fartyg utan vantspridare (salning) föres 
kompetensstandert på gösstång förut. 

På mastat fartyg föres standerten på stormasten under styrbords sal
ningshorn eller styrbordsnocken av vantspridare eller rå. 

skepparstanderten förpliktar till gott uppförande på sjön. 

standert för högsjöskeppare standert för kustskeppare s tandert för skärgårdsskeppare 

Medlemsmärken, stjärnor, kompetensvimplar samt klubbens nya vimpel finns att få hos 
KAR· FOTO Biskopsg. 28 te!. 140 001 
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§3 
Tävlingskommitten kan vid behov anlita utomstående personers hjälp vid uppgörandet av 
tävlingarna. 

§4 
Som pris för segrarna i de olika tävlingarna uppställes av klubben anskaffade eller av 
utomstående personer eller inrättningar donerade vandrings- eller engångspriser. 

Ytterligare kan utdelas individuella pris enligt följande: 
F ö r s t a p r i s, om deltagarantalet är 1-4 tävlingsenheter. 
F ö r s t a o c h a n d r a p r i s, om deltagarantalet är 5-9 tävlingsen heter. 
F ö r s t a, a n d r a o c h t r e d j e p r i s, om deltagarantalet är större än 9 tävlingsen

heter. Om tävlingsenheten är större än en person utdelas ett motsvarande antallikvärdiga 
pris. 

§5 
Om tävlingsdeltagare är missnöjd med tävlingsarrangemanget bör därom omedelbart 
skriftligen meddelas till tävlingskommitlems ordförande eller vid hans frånvaro till närvaran
de tävlingsarrangör, dock senast vid tävlingens avslutande. 

l anledning av gjord anmärkning uppgöres skriftl igt protokoll, varav framgår anmärknin
gens art och tävlingskommittens beslut, varefter protokollet inlämnas till styrelsen, som slut- · 
giltigt avgör ärendet. 

§6 
Om tävlingsdeltagare är missnöjd med tävlingspoängsättningen bör ett skriftligt besvär in
lämnas till klubbens styrelse, senast inom sju (7) dagar efter tävlingsresultatens offentliggö
rande. 

Framförda besvär behandlas av klubbens styrelse, vars beslut är slutgiltigt. 

§7 
Klubbens styrelse äger rätt till komplettering och ändring av tävlingsstadgarna. 

STADGAR FÖR PER-ÅKES POKAL 
Donator: KS Per-Åke Adolfsson 

§ 1 
Adolfssons vandringspris utdelas till det båtlag inom Borgå Navigationsklubb som når den 
bästa placeringen i klubbens nattnavigering. 

§2 
Om två eller flera båtlag stannar på samma poängtal, går segern till det båtlag som erhållit 
det minsta antalet felpoäng i positionsbestämning. 

§3 
Vandringspriset tillfaller klubben när det är fulltecknat. 
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