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              Beeenkåå njuus no 27/12

Mathias är ny kommodor 

BNK:s nya kommodor är Mathias Grönqvist. Mathias är BNK-medlem sedan år 
�994 och han är kustskeppare. Han har varit styrelsemedlem åren 2006–20�0 och 
fungerat som Webmaster sedan år 2005.

Ny vicekommodor är Joakim (Jocke) Eriksson, också han kustskeppare och BNK-
medlem sedan år �993. Han har varit styrelsemedlem ett år och fungerat som med-
lemssekreterare.

Ny styrelsemedlem är Greger Grönroos, kustskeppare och medlem sedan år 2007. 
Gamla styrelsemedlemmar är Hannu Rimaila, Minna Björkman och Lars Snellman.

I och med dessa val kan man bra säga att BNK:s styrelse har föryngrat sig ordntligt. 
Det är mycket fint att vi har att tillgå så många yngre förmågor. 
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Valberedningskommittéen
spanar in nya kommodors-

kandidater

 

Nisse årets ”glädjefyr” Repholmsbandet ”still going strong”

Hedersmedlemmen Rocky överräcker 
vandringspriset ”Ankaret” åt Hanski

Hög feststämning bland både unga och ”lite äldre”

JULFESTEN 2011
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NYHETER

En ny generation tar över: NY STYRELSE

Detta kunde man konstatera på årsmötet den �0 februari på Grand. Som Marina 
Sjöholm tidigare hade aviserat lämnade hon nu över klubban till yngre krafter. Mötet 
valde enhälligt KS Mathias Grönqvist (35) till ny kommodor. Han har tidigare suttit 
i styrelsen åren 2006–20�0.

Då även vicekommodor Tomas Blomgren hade meddelat att han pga. övriga tids-
krävande åliggande inte hade möjlighet att fortsätta valde årsmötet till ny vicekom-
modor KS Joakim Erikson (34). Han har fungerat tidigare som styrelsemedlem och 
medlemssekreterare.

Minna Björkman och Hannu Rimaila fortsätter sina mandatperioder. Lars Snell-
man återvaldes och som ny medlem i styrelsen valdes KS Greger Grönroos (33). I 
och med detta kan man väl säga att BNK har tagit steget in i en ny generation.

Marina och Tomas avtackades av mötet för deras insatser i klubben. Marina verkade 
�� år i styrelsen, först som sekreterare, sedan vicekommodor och till sist tre år som 
kommodor. Tomas var vicekommodor i två år.

Klubbens nestor, hedersmedlemmen Gottfrid Sirén ur tiden.

Dagen efter årsmötet nåddes vi av budet att vår äldsta medlem, hedersmedlem-
men Gottfrid (Gotti) Sirén hade avlidet en månad fått i att fylla 95 år. Han var en 
oförbättrelig berättare med ett minne som höll sig ända till slutet. Han efterlämnade 
otaliga vänner som minns honom med värme.

Hederskommodor Rabbe Lutz framförde klubbens hälsning vid Gottis minnesguds-
tjänst.

Jimmen denna gång nionde

Finska mästerskapet i sjökortsnavigering avgjordes den 3�.3 i Kouvola. Finsk mästare 
blev Teijo Toivonen från Espoon Kipparit. Jim Eriksson representerade BNK, men 
denna gång uteblev framgången. Han lovar bättra på nästa år.
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Beeenkåå njuus

Informationsblad för
Borgå Navigationsklubb rf.
----------------------------------
ansvarig utg. : styrelsen
----------------------------------
No 27 / 12  den 15 april 2012

Njuus no 28 utkommer omkring 
den 7 oktober 2012. Redaktionen 
är tacksam för allehanda material 
inklusive fotografier. Deadline för 
materialet är 24.9.2012.

Fatta pennan !  

 Kontaktpersoner

Mathias    045 3542377
Jocke    040 5003596
Minna    040 5509825
Hanski    040 5323266
Lasse    040 1787887
Greger    040 5163884
Elisabeth    050 3472371
Olle     0400 486680 
Rabbe    0400 840736
Bjasse    0400 539627
Jens        0400 491244
Jimmen    040 7789989
Anders    0500 939072 

Bästa läsare,

Bättre sent än aldrig, måste man säga. Sammanställande av njuusen tycks varje gång 
ställa till med en hel del problem. Mitt engagemang i den nationella sjökortsna-
vigeringstävlingen kolliderar även med detta. Nästa år håller vi finalen en vecka 
senare varvid jag (hoppeligen) hinner få njuusen klar före det!

Tyvärr lyste medlemmarnas skriverier denna gång med sin frånvaro. Skärp ni 
er också! En nyhet denna gång är medlemskortet, som kan hittas på sista sidan. 
Klipp ut det och vik ihop och sätt i plåmsan. Det här på basen av ett initiativ av 
en medlem. Mera nya idéer tas gärna emot.

Till sist hoppas jag att alla i BNK nu ställer upp bakom vår nya fina, rejält föryng-
rade styrelse. Framtiden är vår!

                                                                                                  
   Rabbe     

chefredaktör
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Kommodoren har ordet

Efter en paus på ett år från klubbens styrelse återvänder jag nu till min egen 
förvåning som kommodor, detta är alltså något jag inte planerat. Efter ett 
par veckors erfarenhet av denna uppgift känner jag mig ännu rätt liten i 
stövlarna och en viss press, antagligen p.g.a. de briljanta föregångarna i upp-
giften. Jag är tacksam över alla trevliga och samarbetsvilliga klubbkollegor 
som hjälpt mig och på så sätt gjort att jag trots allt känner mig rätt trygg 
och ser fram emot detta hedersuppdrag. 

Skärgårdsskepparkursen avlade jag år �994, varefter jag varit medlem i 
BNK. Klubben och Repholmen har dock varit en väsentlig del av mina 
somrar ända sen tidig ålder, då även min far har varit och är deltagare i 
klubben. Som kuriosa kan ju nämnas att även han, d.v.s. Tom Grönqvist, 
var kommodor under åren �992–�995. Starka minnen från mina barn-
domssomrar har varit besök på holmar och övernattningar i båten på utfär-
der, vanligtvis i den östnyländska skärgården. Då jag nu själv är far till två 
barn är det glädjande att så småningom kunna föra traditionen med somrar 
i skärgården vidare till följande generation.

En av mina uppgifter i klubben har varit och är att fungera som Webmaster 
och vara upprätthållare av bnk.fi . Detta är en uppgift som för mig känns 
intressant och rolig. Jag har redan tidigare haft för avsikt att bygga upp nya 
hemsidor och nu har detta förverkligats så jag i skrivande stund gör de sista 
ändringarna och planerar att ta i bruk sidorna under de närmaste dagarna. 
Jag hoppas att klubbmedlemmarna har glädje av hemsidorna som i fram-
tiden kommer att vara mer dynamiska och interaktiva än de förra, med 
t.ex. koppling till facebook, gallupar o.s.v. En nyhet på hemsidorna är även 
sponsorlogon som bidrar till klubbens kassa. 

Jag hoppas att klubbmedlemmar känner att det är lätt att ta kontakt för 
synpunkter och förslag om hur vi tillsammans kan värna om och utveckla 
vår gemensamma klubb. Slutligen vill jag önska alla nya funktionärer väl-
komna och önska alla en lång och solig båtsommar. 

Mathias 
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Onsdag 26.10. klubbkväll. 2� st  
BNK:are besökte jakten Alexandra i Gäd-
drag. Skutbyggarna presenterade Alexandra 
och berättade om sin verksamhet. Många 
passade på att köpa boken om Alexandra. 
Initiativet att BNK skulle besöka Alex-
andra kom från Skutbyggarnas sida. De 
ville presentera sin verksamhet just för oss 
eftersom vi innehar grundkunskaperna i 
navigering och de inom nära framtid be-
höver nya aktiva medlemmar som skulle 
vara villiga att delta som däcksmanskap 
på deras seglatser. Tanken bakom besöket 
är att det inkommande sommar (maj-juni) 
ska ordnas en skolningsseglats för max 20 
deltagare. Under skolningsseglatsen lär de 
som deltar sig att fungera som däckman-
skap på Alexandras seglatser. På vårens 
klubbkväll (�8.4.) får vi mera information 
om skolningsseglatsen.

November – Sjökortsnavigering. Årets 
tävling i sjökortsnavigering råkade ut för 
ett manfall denna gång. Av �4 utdelade 
papper returnerades endast 3 st. Svagt !!! 
Tävlingen var inte särkilt svår, även om 
Rabbe som tävlingsarrangör naturligtvis 
gör sitt bästa för att bädda in lite klurig-
heter i tävlingen. Klubbmästare blev än en 
gång Jim Eriksson, 4 gången i rad. Han 
kvalificerade sig också till finalen, som detta 
år avgörs i Kouvola den 3� mars. Till nästa 
års uttagningstävling kommer arbetsgrup-
pen att lansera en ny tävling utöver den 
gamla. Klubbarna tävlar sinsemellan om 
att vara bästa navigationsklubb.  

Lördag 10.12. kl. 18.00 Julfest på 
Munkbyborg i Drägsby-Tjusterby Hem-
bygdsförenings lokal. Inalles 75 perso-
ner deltog. Kommodoren hade bjudit 
Drägsby-Tjusterby Hembygdsförenings 
ordförande Mary Sandström + avec till 
festen. I programmet ingick julmat i alla de 
slag, besök av julgubben, lotteri och dans 
till Repholmsbandet. Styrelsen hade på sitt 
möte i våras beslutat att utnämna Roland 
Holm till hedersmedlem. Tanken var att 
denna ceremoni skulle hållas på vårbalen, 
men då Roland ”Rocky” inte kunde delta 
i vårbalen hölls den officiella delen på jul-
festen i stället. Nämnas kan att Rocky är 
far till pokalen Ankaret, som delas ut på 
julfesten till den medlem, som under året 
har gjort den bästa hamnpresentationen. 
Denna gång fick Hannu Rimaila Ankaret. 
Det var naturligt att pappan till pokalen 
delade ut den. Det gjorde ceremonin extra 
högtidlig. Glädjefyren igen delas ut till 
den medlem, som under året spritt glädje 
och aktivt bidragit till en god stämning. 
Pokalen tilldelades Nils Eriksson. På 
julfesten ska också pokalen Jannes rosett 
delas ut till den medlem, som gjort den 
största blundern eller haft maximalt otur 
under båtsäsongen. Denna gång delades 
inte pokalen ut.

Fredag 10.2. kl. 19.00 Årsmöte på 
Grand. Denna gång var årsmötet mera 
spännande än vanligt eftersom sittande 
kommodor redan tidigt i fjol hade med-
delat att hon inte längre står till förfogande. 
Det har lobbats vilt under året. Årsmötet 
förflöt i gemytlig stämning, de närvarande 
var nästan rörande ense om styrelsens 

har hänt sedan sist...s
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förslag till budget och verksamhetsplan. 
Klart att det faktum att styrelsen nu kunde 
presentera ett överskott på 3448,�9 € mot 
ett underskott på 2699,39 € i fjol bidrog 
till den goda stämningen. Denna gång 
föreslog styrelsen inte några höjningar i 
medlems- eller de andra avgifterna. Mötet 
föreslog dock att styrelsen inte skulle vänta 
alltför många år innan den presenterar 
nästa höjning av medlemsavgiften. Det 
kan nämligen vara bättre att höja lite i 
gången än att plötsligt föreslå en höjning 
på 50%! Under anmälningsärenden berät-
tade kommodoren att BNK inte kommer 
att annonsera om vårbalen eller julfesten i 
Borgåbladet. Hon berättade också att sty-
relsen beslutit att bilda en ungdomskom-
mitté. Kommodoren berättade även att 
styrelsen via Finlands Navigationsförbund 
utrett huruvida person som innehar en offi-
ciell examen inom sjöfart (kapten, styrman, 
osv) kan anhålla om medlemskap i BNK. 
Enligt förbundet är detta fullt möjligt och 
BNK kommer att tillämpa den praxisen 
att om en dylik person anhåller om med-
lemskap, låter BNK:s styrelse förbundet ta 
ställning till om han kan godkännas eller 
inte och vilken grad (SS, KS, HS) han 
ska få. Till ny kommodor valdes Mathias 
Grönqvist. Mathias har tidigare suttit i 
styrelsen, fungerat som besiktare och är 
klubbens webmaster. Till vicekommodor 
valdes Joakim Eriksson. Joakim har suttit 
ett år i styrelsen och han är dessutom klub-
bens medlemssekreterare och en av våra 
fyra besiktare. Lars Snellman återvaldes 
till styrelseledamot och Greger Grönroos 
valdes in som ny styrelseledamot istäl-
let för Joakim Eriksson. Ordförande för 

motorbåtssektionen Bjarne Creutziger 
återvaldes, så även ordförande för valbe-
redningskommittén, Stig-Olof Östergård. 
På årsmötet delades även följande pokaler 
ut: Kartnavigering – Jim Eriksson och 
Propellern – Svante Siggberg. Svante har 
under 20�� seglat 9700M. Detta är mera 
än en vanlig semesterseglare gör under �5 
år. Efter årsmötet avtackades Marina Sjö-
holm för sina år som klubbens kommodor. 
Hon passade på att tacka vicekommodo-
ren, Tomas Blomgren, för hans insats 
som både klubbens vicekommodor och 
sekreterare. Hon påpekade att deras sam-
arbete har varit smidigt och enkelt. Efter 
det tackade den avgående kommodoren för 
det stöd hon har fått av medlemskåren, de 
tidigare kommodorerna och sin man under 
åren som klubbens kommodor. Nämnas 
kan ännu om årsmötet att detta var första 
gången under BNK:s historia som både 
kommodoren och vicekommodoren av-
gick samtidigt. Deras avgång berodde 
inte på att de inte längre skulle ha åtnjutit 
medlemskårens förtroende, utan båda hade 
helt enkelt inte längre tid eller resurser att 
fortsätta sitt jobb för klubbens bästa. Det 
glädjande är att det i BNK finns nya kom-
mande krafter att ta till.

Lördag 11.2. Utfärd till båtmässan i 
Helsingfors. Denna gång var det så få 
anmälda (8 st.) att det inte var värt att åka 
med beställd buss. I stället åkte vi fyra och 
fyra i två bilar. Även detta ett ekologiskt 
alternativ, i stället för två i fyra bilar.
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händer ännu i år...

Onsdag 18.4. kl 19 Klubbkväll på 
Grand. Rymacos representat besöker 
oss och berättar om deras produkter och 
kontrollerar våra uppblåsbara flytvästar. 
Dessutom information om den eventuella 
skolningsseglatsen på jakten Alexandra 
samt frågesporten Stopet. Kolla www.
bnk.fi, klocksslaget kan ändra, Rymacos 
representant kommer eventuellt tidigare 
till Grand.

Lördag 12.5. kl 10 Vårtalko och säsongs-
öppning på Repholmen. Besiktarna är 
även på plats.

Lördag 26.5. kl 18 Vårbal och skeppar-
dimission på Repholmen.

Maj-juni, fredag-söndag Eventuell 
skolningsseglats på jakten Alexandra. 
Info om seglatsen på vårens klubbkväll 
�8.4. Följ med på www.bnk.fi hur det hela 
framskrider.

Lördag 16.6. kl 10 BNK-regatta. Skep-
parmöte på Repholmen. I år ingen rövar-
stek. 

Lördag 4.8. kl 12 Familjenavigering. 
Platsen och programmet är ännu under 
arbete. Mera information under som-
marens lopp på hemsidan och i i-sikte 
spalten i BBL.

Lördag 22.9 kl 18 Säsongsavlutning på 
Repholmen. 

September-oktober 2–3 dygn eventuell 
nattnavigeringsövning på jakten Alex-
andra. Mera information kanske redan 
på vårens klubbkväll, annars följ med 
hemsidan.

Onsdag 24.10 Klubbkväll. Programmet 
är ännu under arbete, kom med förslag till 
programkommittén.

November – Sjökortsnavigering

Lördag 8.12. kl 18 Julfest. Mera informa-
tion i höstens Njuus.

Fredag 8.2.2013 kl 19 Årsmöte på 
Grand.

Februari lördag kl 9 Utfärd till båtmäs-
san i Helsingfors (om det finns intresse)

Om dessa evenemang meddelas närmare 
på www.bnk.fi samt i i-sikte spalten i BBL. 
Följ med dessa!

besiktarens spalt

Varma vinterhälsningar åt alla BNK:are!

Snödrivorna ligger ännu meterhöga, men 
våren är nog snart här igen!

Besiktningsinfo för i år har inte utkommit 
ännu, så vi vet inte om det är nya bestäm-
melser på kommande. Vilka saker som 
vi skall vara extra uppmärksamma på i 
besiktningen är också okända ännu.



7

repholmen öppen igen i 
juli för andra båtklubbar 
i Borgå

Styrelsen har beslutat att igen hålla Rep-
holmen öppet i juli för de andra båtklub-
barna i Borgå. I praktiken betyder detta 
att medlemskap i vilken Borgå-båtklubb 
som helst tillåter medlemmarna att besöka 
Repholmen under juli månad. De gästande 
båtlagen erlägger en bryggavgift på �0€/
natt som inkluderar el- och bastuavgift. 
De gästande båtlagen använder bastun på 
samma sätt som vi bnk:are. Avgiften �0€ 
läggs i plåtskrinet i bastuomklädningsrum-
met.

navigationskurserna

Våren går framåt med stormsteg och 
kurserna går mot sitt slut. Kustskeppar-
kursen pågår och den �0.4 startar Anders 
Hagman VHF-kursen med examen den 
26.4. ”Inssikörarna” Bjasse och Jocke 
jobbar på att få till stånd en kurs i praktisk 
båthantering. Följ med på nätet hur detta 
framskrider.

Besktningsdagarna följer det gamla 
bekanta mönstert. Säsongöppningen, 
vårbalen, Tirmo och Hammars. Tirmo 
besiktningen sköter Jocke, så om du har 
båten vid vägen till Tirmo kan du ringa 
honom tel. 0405003596. Han kör till 
Tirmo via Vålax och hem via Ebbo. På 
Repholmen besiktar vi nog båtar under 
alla veckoslut maj och juni om det finns 
besiktare på plats. 

I år har vi endast två båtar som skall 
grundbesiktas, så det är lungt i år på 
den fronten. Nya båtar besiktar vi enligt 
överenskommelse. Grundbesiktningen 
sker alltid en del på land och resten efter 
sjösättningen.

Priserna på besiktningar, flaggor och 
vimplar är samma som förra året.

Önskar er en fin vår och en trygg båtsä-
song!

Bjasse

Till hösten planerar vi igen två pararell-
kurser i skärgårdsnavigering och dessa följs 
sedan upp med en kustskepparkurs nästa 
vår. Högsjöskepparkurs blir det hösten 
20�3.

Övrigt kursutbud är ännu obestämt. Följ 
med på hemsidorna.

Rabbe 
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VÅRBAL    

Lördagen  den 26.5.2012    kl.18.00    på Repholmen

Program:  Skeppardimission
  Supé á 25,- (skolbarn 10,- familj 60,-)
  Lotteri
  Dans till Bilebändi Inferno

Transport avgår från kajen vid Ågatan kl.17.00. Retur kl.01.00.
Extra tur till Kuggen kl. 21.30. Båtbiljett 10,- / tur o retur.

Bindande anmälan 5.–20.5.2012  till Elisabeth  050 347 2371  
elisabeth.kvikant-hagman(at)pp.inet.fi  eller Lasse  040 178 7887  
lars.snellman(at)lamor.com. Meddela också allergier och om ni 
kommer med transportbåten.

PS. Ta egen dryck med.

Vi kommer inte att ha en annons om vårbalen i Bbl, men nog ett 
meddelande i-sikte.

En kvistig fråga: Den kluriga engelska milen…

Har någon funderat på varför den engelska milen (Statute Mile) är så lång 
som den är, �609,344 m? Om man skriver ut den i andra engelska mått får 
vi att en mil är = �760 yards = 5280 feet (engelska fot). Varför �760 yards?  
�760 = �6 * �0 * ��. Faktorn �0 förstår man, också �6 är en helt trovärdig 
faktor, men var i h-sike har de hittat faktorn ��? 

Det finns en förklaring och den är inte att “de är ju engelmän...”.
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MEDLEMS- och andra AVGIFTER

Medlemsavgifterna för år 2012 är följande:

 – Inskrivningsavgift (inkl. medl.avg) 70 euro (gäller inte nya skeppare   
  från våra egna kurser)

 – Huvudman i matlaget 25 euro
 – Nyinskrivna första året (från egna kurser) 25 euro
 – Övriga i matlaget �3 euro

 – Medlemsavgifterna ber vi er avlägga före den 30 april.

När ni betalar er medlemsavgift ber vi er komma ihåg att:
 
 – anteckna referensnummret då ni betalar (numret finns på det 
  bifogade pappret)
 – om ni har tappat bort referensnummret, så anteckna åtminstone
  VEM betalningen gäller.
 – och till sist: lägg INTE bort lappen utan sätt in den till betalning
  med detsamma!

Besiktningsavgifter :
 
 Årsbesiktning �5 euro
 Grundbesiktning 35 euro

EL på Repholmen 2 euro/dygn

Bastuavgift på Repholmen: säsongskort 20€ eller 5€/gång

 (el- och bastuavgiften faktureras på hösten efter säsongsavslutningen    
i samband med höstens Njuus).
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Funktionärer 2012

styrelsen  telefon  e-mail

Kommodor Mathias Grönqvist  0453542377 mathias.gronqvist@gmail.com
Vicekommodor, sekr. Joakim Eriksson 0405003596 juhapim@gmail.com
Ledamöter Minna Björkman 0405509825 minnah.bjorkman@hotmail.com
 Hannu Rimaila 0405323266 hannu.rimaila@pp.inet.fi
 Lars Snellman 040�787887 lars.snellman@lamor.com
 Greger Grönroos 0405�63884 greger.gronroos@gmail.com

lärare Rabbe Lutz 0400840736 rabbe.lutz@pus.fi
 Jens Rönn 0405294777 ronn.jens@gmail.com
 Jim Eriksson 0407789989 jim.eriksson@ensto.com
 Anders Hagman 0500939072 anders.hagman@pp2.inet.fi
    
kommittéer (ordförande)

Program- Elisabeth Kvikant-Hagman  050347237� 
       elisabeth.kvikant-hagman@pp.inet.fi
Repholms- Hannu Rimaila 0405323266 hannu.rimaila@pp.inet.fi
Skolnings- Rabbe Lutz 0400840736 rabbe.lutz@pus.fi
Valberednings- S-O Östergård 0400486680 olle@byggostergard.org

motorbåtssektionen (båtbesiktning)

ordförande Bjarne Creutziger 0400539627 bcreutziger@hotmail.com
 Joakim Eriksson 0405003596 juhapim@gmail.com
 Anders Hagman 0500939072 anders.hagman@pp2.inet.fi
 Frank Östergård 0405836048 frank.ostergard@pp.inet.fi

Webmaster Mathias Grönqvist 0453542377 mathias.gronqvist@gmail.com
Medlemsregister Joakim Eriksson 0405003596 juhapim@gmail.com
Skattmästare Minna Björkman 0405509825 minnah.bjorkman@hotmail.com
Repholmens
disponent Hannu Rimaila 0405323266 hannu.rimaila@pp.inet.fi

Klubbens adress: Faktureringsadress: E-mail: info@bnk.fi
c/o Grand Luckan c/o Minna Björkman  

Biskopsgatan 28 Näverlurvägen �� Hemsida: www.bnk.fi
06�00  Borgå 06450 Borgå
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KOMMITTÉER och FUNKTIONÄRER

Programkommittén

Elisabeth Kvikant-Hagman (ordf.), Lars Snellman, Minna Björkman, Hannu  
Rimaila, Daniela Östergård

 
Repholmskommittén

Hannu Rimaila (ordf.), Hans Wahlberg, Stig-Olof Östergård, Bo Weckström, Krister 
Fagerström, Rainer Liljestrand, Bjarne Creutziger

 
Motorbåtssektionen (båtbesiktning)

Bjarne Creutziger (ordf.), Anders Hagman, Joakim Eriksson, Frank Östergård

 
Skolningskommittén

Rabbe Lutz (ordf.), Hannu Rimaila, Jens Rönn, Bjarne Creutziger, Anders Hagman, 
Jim Eriksson, Joakim Eriksson

 
Valberedningskommittén

Stig-Olof Östergård (ordf.), Helge Andersson

 
Skattmästare: Minna Björkman

Medlemssekreterare: Joakim Eriksson

Webkommittén: Mathias Grönqvist (master), Joakim Eriksson, Päivi Pietiäinen
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BASTUREGLER

Allmänna bastuturer fredagar och lördagar, gäller från säsongsöppning till julfesten.
Kl. �8.00 – �9.30 dambastu
Kl. �9.30 – 2�.00 herrbastu

Observera att hela tiden (�8.00–�9.30) är reserverad för damer, även om det inte 
finns damer på holmen, som börjar bada kl. �8! Det kan vara båtlag i ankommande 
som vill använda sig av turen.

Avgiften för bastun är 20€/båtlag/säsong eller 5€/båtlag/timme. Anteckna i bastu-
häftet om du tar säsongskort (bak i häftet). Om du föredrar att betala 5€/båtlag/
timme så skriv in 5€ efter din reserverade bastutur (anteckna också i bastuhäftet om 
ditt båtlag badar på de allmänna turerna). Familjebastu (� timme) reserveras tidigast 
kvällen innan efter kl. 2�.00 genom anteckning i bastuhäftet.
Fakturering av bastuturerna och säsongskortet sker i samband med höstens Njuus.
För varje tur skall det finnas en ansvarsperson antecknad i bastuhäftet, gäller även 
”nattbastu”.

Gäster badar på de allmänna turerna eller med sina värdar.

Om du vill hyra bastun på förhand, vänligen kontakta Hannu Rimaila  0405323266. 
Priset på en på förhand hyrd bastutur är 20€/timme och reserveringen bör göras 
senast åtta (8) dagar före bastuturen önskas. Reserveringen är bindande (avgiften 
20€/timme faktureras alltid). Till fredag- och lördagkvällar (kl.�8.00–2�.00 ) kan 
inte bastuturer hyras.

Den som badar först eldar bastun, värmer vattnet i grytan och fyller såarna med vat-
ten. Enbart sött vatten används i grytan och i första hand regnvatten. Se till att det 
finns ved och vatten för följande bastubadare och lämna bastun i prydligt skick. De 
som badar sist hänger ut mattorna från omklädningsrummet på tork.

BNK bjuder på dam- och herrbastun på vårtalkot, vårbalen, BNK-regattan, familje-
navigeringen och säsongsavslutning!

      Styrelsen
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Verksamhetsprogram år 2012

17.3	 Lör	 kl		10	 			Vårvinterjippo/talko	på	Repholmen
24.3	 Lör	 kl.	9	 			Utfärd:Båthotellet	i	Ingå+Lunch	på	Sågen		 	
	 	 	 			(ihop	med	Ekenäs	ENK)
18.4	 Ons	 kl		19	 			Klubbkväll	+	Stopet	på	Grand
12.5	 Lör		 kl		10	 			Vårtalko	o.	säsongsöppning	på	Repholmen
26.5	 Lör	 kl		18	 			Vårbal	på	Repholmen
16.6	 Lör	 kl		10	 			BNK-regatta	+	rövarstek	på	Repholmen
maj-juni				fre-sön						Eventuell	skolningsseglats	på	jakten		 	
	 	 	 			Alexandra
4.8		 Lör	 kl		12	 			Familjenavigering	på	Repholmen
22.9	 Lör	 kl		18	 			Säsongsavslutning	på	Repholmen
sep-okt			2–3	dygn				Eventuell	nattnavigeringsövning	på	jakten			
	 	 	 			Alexandra
24.10	Ons	 kl		19	 			Klubbkväll
November	 		 			Sjökortsnavigeringstävling
8.12	 Lör	 kl		18	 			Julfest

år	2013
8.2	 Fre	 kl		19	 			Årsmöte,	Grand
Feb	 Lör	 kl		9	 			Båtmässa	i	Helsingfors

Båtbesiktning	2012:

12.5	 Lör	 10–14		 Repholmen
26.5	 Lör	 10–16		 Repholmen
5.6	 Tis	 18–19		 Tirmo,	se	mera	info	i	Njuus
6.6	 Ons		 18–19		 Hammars
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ORDNINGREGLER FÖR REPHOLMEN

Dessa regler gäller för alla medlemmar i BNK. Styrelsen kan i specialfall bevilja 
enskild person eller grupp lov att avvika från dessa för namngivet tillfälle. Vid behov 
kan enskild styrelsemedlem fatta ett sådant beslut.
Brott mot dessa regler skall behandlas av styrelsen och protokollföras. För brott mot 
dessa regler kan styrelsen besluta om sanktioner inom ramen för klubbens stadgar.
Dessa regler fastställes av styrelsen med enkelt beslut och kan avskaffas eller revideras 
med enkelt beslut. Styrelsemedlem kan i enskilda fall ge medlem lov att avvika från 
dessa regler. 

Medlemmarna bör meddela om brister i ordningen och önskas inkomma med förslag 
till utveckling av ordningsreglerna till Repholmskommittén eller styrelsen.

Bryggan:
– båt bör föra klubbflagga eller klubbvimpel eller på annat sätt kunna identifie-

ras som klubbmedlem
– man får ligga längs med bryggan endast då det finns tillräckligt med plats för 

detta
– föreningen ansvarar inte för de bojar som är utplacerade
– ansvarsperson för evenemanget reserverar plats för angörande av förbindelse-

båt
– elkablar och lösa trossar bör dras så att de inte utgör fara för medlemmarna
– bryggan är allmän och kan inte reserveras för privata ändamål
– andras båtar besöks endast på inbjudan
– spring och skrik samt störande radio och musik bör undvikas på bryggan
– hänsyn bör särskilt tagas till barnfamiljer och små barn
– nattro skall råda mellan kl 22 och kl 8
– mellan kl 22 och 8 skall all störande aktivitet försiggå i paviljongen, grillhu-

set eller bastun. Detta gäller ej vid klubbens officiella festligheter.
– tomgång är förbjuden
– hushålls- och toalettavfall, samt tobaksfimpar får inte slängas i sjön eller på 

land
– icke-medlemmar som besöker Repholmen utan värdar skall informeras om 

att platsen är i privat besittning, men skall inbjudas att besöka holmen för 
denna gång.

– medlemmar får medtaga gäster, som ej är medlemmar, max. 2 pers./medlem 
och gästande båt max. � st. Begränsningen gäller ej medföljande barn.

– gästande båtar anländer efter värden och far iväg före värden



�5

– värden ansvarar för sina gäster
– övrigt besök av utomstående räknas som uthyrning av holmen

Husdjur:
– husdjur skall hållas kopplade. Ägaren plockar upp allt avfall djuren åsamkar.

Byggnaderna:
– bastureglerna bör följas
– bastubadande familjers rätt till att inte störas bör respekteras
– övernattning i bastun är tillåten efter reserverade bastuturer, utrymmet skall 

ställas i ordning på morgonen före kl. �2
– paviljongen och grillstugan skall hållas städade. Köket i paviljongen är endast 

avsett för kökspersonalen
– toaletterna bör hållas städade
– utrymmen som använts bör sättas i ordning före kl. �2 följande dag
– tobaksrökning är förbjuden inomhus

Sophantering:
– allt skräp skall personligen föras bort från holmen
– skräp får inte brännas i grillen

Klubbens båtar:
– klubbens båtar får användas av envar för korta utflykter eller för förbindelse-

trafik till och från Kuggen
– vid användning av klubbens båtar bör de återställas i samma skick som vid 

ibruktagningen och angöras på ett riktigt sätt 

Öppen eld:
uppgjörande av öppen eld förutom i grillen är förbjuden på hela holmen. I gril-
len får inte skräp brännas.

Övrigt:
– flaggreglementet bör respekteras
– reglerna för allemansrätten bör följas 

Den som lämnar Repholmen sist ser till att dörrarna till bastun, ute WC:et, lust-
huset och paviljongen är stängda och att gasgrillen är övertäckt med sitt skydd.
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Svaret på den kvistiga frågan

Den engelska milen har sina rötter i den romerska milen. �000 steg 
(passus) = � mil = �480 m. Ett steg var en soldats dubbelsteg, dvs 
vänster-höger. Den romerska foten (pes) var = 296 mm och 5 fot = � 
steg. Dvs. romarna var lite småtassiga, men å andra sidan kunde de gå 
långt. Från detta utvecklades den sk. London milen = �524 m. Och 
under medeltiden då romarrikets inflytande på Britannien avtog och 
småningom försvann börja man räkna med egna mått. 

Ett mått som härleddes ur den romerska milen var dock en engelsk 
mil, pga. behovet att finna mått för både sträckor och ytor. Kar-
tografin fordrade detta. � engelsk mil blev nu = 8 furlongs = 8 * 40 
poles och värdet på � pole bestämdes vara �5 fot. Då fick man alltså � 
mil = 8 * 40 * �5 fot  dvs 4800 fot, och inte 5280 fot. Vad är det som 
inte stämmer här nu?

Jo, medan man i kartografin levde kvar i forna romerska tider så fun-
gerade de vanliga måtten i de lokala systemen, som baserade sig på de 
arv som invandrarna börjande från 400-talet, anglerna och sachsarna, 
hade fört med sig från Germanien. Dvs. den tyska foten var så mycket 
större = 335 mm. För att få ordning och reda på detta beslöt parla-
mentet �593 under Elisabeth I att knyta milen till den engelska foten 
som var bara = 304,8 mm. Detta betydde att:

� mil = 8 furlongs = 8 * 40 poles =8 * 40 * 16½ fot !!!!  Dvs. då man 
minskade fotens storlek från den germanska behövde man i stället �0 
% mera fötter för att fylla upp milen. 

Inte undra på att engelsmännen sjöng “ it’s a long way to Tipperary, 
it’s a long way to go” när de måste ta �0 % flera steg än tyskarna. Men 
det är just i denna konversion som den här faktorn �� kommer in i 
bilden. Quod erat demonstrandum!

Rabbe
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Priser 2012

Material att köpa av klubbens funktionärer

VIMPLAR& MÄRKEN

medlemsmärken �0
stjärnor 2
kokard ��
blusmärke �0
kompetensvimpel 26
skepparmössa 32

beställs av Rabbe

FLAGGOR

klubbvimpel 30
liten flagga 35
stor flagga 40
hedersmedlems-
flagga ca. 50

beställs av besiktarna

KURSMATERIAL

skärgårdsbok 25
kustbok 23
högsjöbok 3�
Carta Marina �3
Carta Navigationis �3

plottingkort 8
fyrlista 6
transportör �3
passare 7” 23
Nautical Almanac 50
Sight Reduction 43
CEVNI 25
radarns användning 25
vädret o. havet �0

beställs av Rabbe

Priserna för vimplar o. 
märken samt kurs-
material kan ändras
fr.o.m. �.9.20�2

Snart är vi där igen
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KOM IHÅG 
våra SPONSORER 

då ni handlar

TIEDOITE BNK:N JÄSENILLE

RATSUMESTARINKATU 6, 06100 PORVOO / PUH: 019-633 206

TARJOAA VUONNA 2012 JÄSENKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ SEURAAVAT EDUT:

-HONDA JA MERCURY HUOLTO  -10%

-VENEILYTARVIKKEET -10%

-MERCURY , HONDA , MERCRUISER 
OSAT JA   ÖLJYT  -10% ��

-VENEET JA PERÄMOOTTORIT SOPIMUKSEN MUKAAN

-MAJAVA TRAILERIT + PERÄKÄRRYT SOPIMUKSEN MUKAAN

-ELEKTRONIIKKA:� ��� �� �

SOPIMUKSEN MUKAAN
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www.porvoonenergia.fi | www.borgaenergi.fi

Luonnollinen valinta

Ett naturligt val

SÄHKÖ – KAUKOLÄMPÖ – MAAKAASU
EL – FJÄRRVÄRME – NATURGAS

PORVOON ENERGIA

BORGÅ ENERGI

K-raudan 
hinta on 

aina 
edullinen.

Ratsumestarinkatu 3, 06100 PORVOO puh. (019) 534 300 Avoinna: ark. 7-20, la 9-16 www.k-rauta.fi/porvoo
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www.lamor.com



2�
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20121931

Rörsanering och installationer

PORVOO BORGÅ
PUUSEPÄNKAARRE 2
SNICKARSVÄNGEN 2
019 5766711
 

PORNAINEN BORGNÄS
MAKASIINIKUJA 1
MAKASINGRÄND 1
020 7569258
 

SIPOO SIBBO
ISO KYLÄTIE 2
STORA BYAVÄGEN 2
020 7569255
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PONTONBASTU
FÄRDIGT PAKET:
– ponton med 14 pontoner, bärförmåga 2450 kg
– Bastulave + pall
– Glasdörr 8x19, öppn.bart fönster 6x6 (karmmått)
– Bastukamin, skorsten och brandskydd
– Fästbräde fr utombordare
– Takfilt, isolering i tak och väggar
– Färdigt monterad
PRIS MONTERAD ENDAST 5690 E (+ frakt)

TILLVAL (tilläggspris):

Badstege (4 trappsteg): 133 E
”Flybridge-terrass” + räcken + stege 995 E
Räcken till pontonen, 4 öppningar: 320 E
Bruna terrassbräder i stället för gröna:  170 E
(priserna inkl. moms 23%)

FÖRSÄLJNING:

TH-Center/Tom Lindvall
Industrivägen 24
01650 BORGÅ
Tel. 019-529 6033 / 0400-491 460
e-mail: tom.lindvall@th-center.fi
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Jed-Tech erbjuder hjälp med alla problem med elsystem i båtar!

-Exide Batterier -Batterimonitorer
-Automatiska Laddreläer -Webasto värmare
-Solpaneler -Felsökning & Reparationer
-Landströmsladdare -Installationer
-Skiljedioder -Acku-Tester
-Landströmsystem -Garmin navigationssystem

MARINE ELCTRIC SPECIALIST

Avbryts midsommar-lugnet av att du måste starta motorn för att ladda batterierna? Glömde du välja rätt batteri från 
väljaren då ni tog iland, och nu är båda batterierna tomma? Kollade du volt mätaren och allting verkade bra, men 
ändå är det problem med kylskåpet, eller värmaren orkar inte starta? Detta är väldigt vanliga problem i fritidsbåtar, 
som vi på Jed-Tech kan hjälpa dig med. Njut av båtlivet, låt Jed-Tech sköta elen!

www.jed.fi info@jed.fi tel.050-406 68 08 / Jocke Eriksson & Danne Lindbergwww.jed.fi                        info@jed.fi

Backgränd 6
07110 HINDHÅR
N. Eriksson 040 702 4255
D. Rönn 040 521 4578

www.ptsoy.fi
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	 	 Lösningen	på	KORSORD	1		i	njuus	26/11:

Några förklaringar:

– I frågan: ”den förste” åsyftades Neil Armstrong, men tryckfelsnisse gjorde  
honom att heta NEAL.

– i frågan fransk flod: rätt svar var LOIR, inte LOIRE som kanske någon trodde. 
Floden LOIR finns och är en biflod till Loire.

På sista pärmsidan hittar ni medlemskortet.
Klipp ut det och vik det på mitten och sätt i plånboken!
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Säljes: Maxi 77
Varje mans/kvinnas rätt 
att ha en segelbåt

Maxi77 segelbåt (1976).
Längd: 7,7 m,  bredd: 2,5m, djup: 1,45 m, 
höjd: 10,5m.
Motor: Yamaha 8hk, 2-taktare, -84.
Sovplatser för 5,  11 st ryms bevisligen på
coctails i sittbrunnen (testat på Repis)

Vattentank (2010)
Segel: Genua 1(2009), Genua 2, Stormfock, 
Storsegel, Spinnaker.
2 st akkun (2008)
Spritkök, petroleum värmare
Kemikalisk WC
Besiktningsklass 3

Vill du ha en segelbåt? Men du är inte 
säker om det är din grej? Den här båten 
är ypperlig som första båt! Trygg, lätt 
att manövrera,  enkel att sköta.

Pris: 7.900 eur, Åsa Nystedt, 040 5703798

BNK  medlemskort  2012 Verksamhetsprogram 2012    
styrelsen:        
kommodor Mathias Grönqvist 045 3542377 17.3 Lör kl 10 Vårvinterjippo / Talko
vicekommodor Joakim Eriksson 040 5003596 24.3 Lör kl   9 Utfärd till Ingå båthotell
sekreterare Joakim Eriksson 040 5003596 18.4 Ons kl 19 Klubbkväll + Stopet på Grand
ledamöter Minna Björkman 040 5509825 12.5 Lör kl 10 Vårtalko & säsongsöppning

  Greger Grönroos 040 5163884    på Repholmen
  Hannu Rimaila 040 5323266 26.5 Lör kl 18 Vårbal på Repholmen
  Lars Snellman 040 1787887 16.6 Lör kl 10 BNK-regatta, start från
       Repholmen

nav.lärare Rabbe Lutz 0400 840736 maj-juni fre-sön  Eventuell skolningsseglats 
  Jens Rönn 040 5294777    på jakten Alexandra
  Anders Hagman 0500 939072 4.8 Lör kl 12 Familjenavigering på
  Jim Eriksson 040 7789989    Repholmen
  22.9 Lör kl 18 Säsongsavslutning på

kommittéer (ordförande):     Repholmen
program- Elisabeth K-Hagman 050 3472371 sep-okt   2-3 dygn  Eventuell nattnavigeringsövning
Repholms- Hannu Rimaila 040 5323266    på jakten Alexandra
skolnings- Rabbe Lutz 0400 840736 24.10 Ons kl 19 Klubbkväll
valberednings- Stig-Olof Östergård 0400 486680 November   Sjökortsnavigeringstävling

  8.12 Lör kl 18 Julfest
motorbåtssektionen (båtbesiktning):     år 2013    
ordförande Bjarne Creutziger 0400 539627 8.2 Fre kl 19 Årsmöte på Grand

  Anders Hagman 0500 939072 Feb Lör kl   9 Båtmässa i Helsingfors
  Joakim Eriksson 040 5003596       
  Frank Östergård 040 5836048 Båtbesiktning 2012    
        

webmaster Mathias Grönqvist 045 3542377 12.5 Lör 10-14 Repholmen
medlemsreg. Joakim Eriksson 040 5003596 26.5 Lör 10-16 Repholmen
skattmästare Minna Björkman 040 5509825 5.6 Tis 18-19 Tirmo
Repholmens 6.6 Ons 18-19 Hammars
disponent Hannu Rimaila 040 5323266       

        

#


