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Bästa läsare,

Så gick ett halvår igen! I regn och rusk. En av de sämsta somrar i mannaminne. Titta 
bara på drunkningsstatistiken. Rekordlågt antal drunkningsfall. Detta är förstås bra, 
men tyvärr korrelerar den med sommarens väder. Har inte sett glassförsäljnings- 
statistiken ännu, men gissar att försäljningen har gått ner. 

Positivt är att olyckornas antal har minskat. Oberoende av orsak. Och fint att vi igen 
kan ha två pararellkurser i skärgårdsnavigering. Det verkar som om Borgåborna inte 
lyssnar på Vene-tidningens chefredaktör. Bra. Nytt i vår blir en skärgårdsskepparkurs 
med litet förändrat kursplan. Mera om detta längre fram i Njuusen.

Det är trevligt att vi igen har fått många berättelser, alla publiceras. Det verkar som 
om de unga nu kommer allt mera fram. Tyvärr finns det ett område där ni borde 
skärpa er. Annonssökningen slog denna gång helt fel. Väntar ni att det är Olle och 
Robbe, som skall sköta den delen? Till våren vill vi ha ett dussin nya annonssökare 
till. 
                                                                                        Rabbe, chefredaktör

 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	 				 			040	5294777
Jimmen	 			040	7789989
Anders	 			0500	939072	

Beeenkåå njuus

Informationsblad	för
Borgå	Navigationsklubb	rf.
----------------------------------
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Njuus	no	29	utkommer	omkring																																											
den	13	mars	2013.	Redaktionen	
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Hösten är här och Repholmens gäster blir färre för varje veckoslut. 
Säsongsavslutningen är avklarad och paviljongen är igenbommad för 
vintern. Paviljongen som är en väsentlig del av Repholmens charm 
har stått till medlemmarnas förfogande sen augusti år 1981. Första 
flagghissningen på Repholmen skedde år 1972 och flaggan hissades på 
vårbalen denna vår 2012 därmed för fyrtionde gången. Det var en ära 
att i egenskap av kommodor önska nya skärgårdsskeppare, kustskeppare 
och högsjöskeppare välkomna till klubben efter avlagd examen, samt 
dela ut vandringspokaler till våra duktiga klubbmedlemmar. 

Den första sommaren som kommodor vistade jag sedan snopet nog 
med bruten vrist mestadels på torra land och besöken på Repholmen 
begränsades därmed denna sommar till ett minimum. Ett stort tack 
till komitteérna och alla medlemmar som har hållit i trådarna och 
skapat en trevlig samvaro för våra klubbmedlemmar även denna 
sommar! Det är glädjande att våra medlemmar trivs på holmen och 
vill bjuda gäster som förhoppningsvis i sin tur vill bli medlemmar 
i klubben så småningom. Vi ska ändå komma ihåg att allmänna 
ordningsregler gäller alla som vistas på holmen och även gästerna. För 
allas trivsel är det viktigt att komma ihåg att läsa igenom de allmänna 
ordningsreglerna och i enlighet med dem t.ex. hålla hundar kopplade 
på holmen, hur snälla de än är.

Nu är det aktuellt med att försätta båten i vinterförvar och diverse 
andra förberedelser för vintern. Nu kan vi se fram emot trevlig samvaro 
i form av klubbkväll, julfest, årsmöte och eventuellt ett gemensamt 
besök på båtmässa under hösten och vintern 2012–2013 tills det igen 
är dags att känna sommarbris på öppet hav. Ett stort tack för sommaren 
2012 till er alla.

Mathias

Kommodoren har ordet
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NYHETER och INFO

Sista Njuusen ?

Den stora dagen M närmar sig. Dvs. 
MAYA-dagen, den 21 dec 2012 då all-
ting tar slut. Närmare bestämt klockan 
13.10.55 lokal tid. Enligt vissa källor. 
Det är den ”långa Maya-kalendern” 
som tar slut efter 1.872.000 soldagar. 
Och då sker alltid något kataklysmiskt. 
Om detta händer hoppas vi att ni inte 
skyller på chefredaktören när följande 
Njuus inte mera utkommer!

Läs också på sid 26 Rabbes version av 
hur jordens undergång kunde tänkas 
ske.

Ny korsordsmakare

Njuusens korsord no 2 är denna gång 
gjord av en verklig professionell på 
detta område. Det är Björn ”Nalle” 
Liljeberg, som har gjort korsordet 
i detta nummer. Nalle är ju mera 
känd som trefaldig finsk mästare i 
sjökortsnavigeringstävlingen. Orsaken 
till byte av person på denna post är 
att föregående korsords site för gnäll 
grrr.satan(at)ulanbator.mo fick sådan 

Yngsta skeppare

Klubben har fått en ny yngsta skeppare 
i vår då Sebastian Fredrikson i en ålder 
av 11 år 1 månad och 5 dagar skrev 
godkänd skärgårdsskepparexamen. 
Axel Hagmans tidigare rekord på 11 
år 4 månader och 14 dagar gick till 
historien.

Kustskepparrekordet innehas av Max 
Uddström (12-11-2) och det officiella 
högsjöskepparrekordet av Patrick Kjäll-
man (17-5-17). Här måste vi inlägga att 
vår statistik gäller endast från år 1988 
framåt, varvid det kan finnas någon 
som klarat examen tidigare. I detta fall 
ber vi skepparen i fråga taga kontakt 
med redaktionen.

mängd post att chefredaktörens gode 
vän, som är hederskonsul för Mongo-
liet, stötte på.

Inga svar behöver lämnas in, men den 
rätta lösningen kommer att publiseras 
igen i nästa Njuus (om den utkommer).
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Äldsta skepparexamen i klubben är: SS  
Jan-Anders Sederholm (66-2-8); KS 
Gottfrid Sirén (66-1-24); HS Göran 
Sjöholm (64 år). Även här emottages 
avvikande åsikter gärna.

Vene-tidningen ut och seglar

Säkert har flera läst VENE-tidningens 
septembernummer och lagt märke till 
de grodor chefredaktör Ari Inkinen 
spydde ut då han direkt skällde ut vår 
nuvarande skepparutbildning. Han 
hävdar att man i dagens läge klarar sig 
utan någon som helst skolning, då allt 
som behövs kan så lätt ses på plottern 
i båten. Någon sådan tanke att man 
också borde känna till sjövägsreglerna 
och annan lagstiftning ryms inte i 
hans huvud. Han säger att först då det 
erbjuds en kurs i hur man kan lära sig 
navigera med hjälp av en SMART-tele-
fon kan han tänka sig gå på kurs. Han 
glömmer helt bort att denna kurs skulle 
förutsätta att det på BÅDA sidor om 
skärmen finns något SMART!

Vi talade med förbundets ordförande 
Bo Nyholm som lovade kalla upp 
personen i fråga för en repetitionskurs 
i navigation, utan elektroniska hjälp-
medel.

Vår personliga åsikt är att en tidning 
som VENE med sådana helt ansvars-

lösa åsikter inte är värd att läsas över 
huvudtaget, varvid vi föreslår att ni 
alla säger upp era prenumerationer. 
För oss var det i alla fall sista numret 
av denna tidning.

Rabbe startar
resebyråbusiness

Rabbe och Tette Lutz har tillsam-
mans med Sussi och Bertel Bäck-
ström grundat en resebyrå, VIN-
LANDSRESOR AB, vars mål är att 
planera, marknadsföra och utföra 
skräddarsydda resor till ”exotiska” mål 
i främst Europa för äldre resenärer 
och seniorer, samt i vissa fall även för 
andra målgrupper. Receptet baserar 
sig på erfarenheterna av de Borgå-
bladets läsarresor, till Pyreneerna och 
till Skottland, som Rabbe gjorde och 
guidade 2003 och 2007. Målet är att 
genomföra 2–4 resor per år såsom 
(nästan) ”all-inclusive”. Som av nam-
net framgår, VINLANDSRESOR, 
kommer resorna att riktas till länder 
där gott vin kan uppbringas. Ifall detta 
inte lyckas duger också Whisky som 
surrogat. Mera information kommer 
att ges i dagspressen.
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Skärgårdsskepparkurs i vår - 
också för gamla skeppare!

Rabbe kommer att dra en skärgårdsskepparkurs i vår med exa-
men den 19.4.2013. Kursen är till för nya elever, men OCKSÅ 
FÖR ÄLDRE ELEVER, som vill repetera kursens centrala delar. 
Kursprogrammet kommer av denna orsak läggas upp så att elever 
som repeterar inte behöver ställa upp varje vecka. Det repeterande 
innehållet kommer att koncentreras till varannan vecka. För de 
nya eleverna är kursens innehåll detsamma som höstens kurser, 
endast upplägget avviker. Kursen går på torsdagar och startar 
10.1. Följ med MI:s program. Anmälningar (till MI) kan göras 
redan NU!

Sjökortsnavigeringstävlingen
Den årliga sjökortsnavigeringstävlingen startar igen i november med uttag-
ningstävlingen, som samtidigt går som BNK:s klubbmästarskap. Tävlingen 
får göras hemma med tillgång till allt behövligt material, med undantag av 
kaverins hjälp. Rabbe, som är ledare för tävlingsarbetsgruppen, sänder ut 
materialet till många i klubben, men om någon ”ny” önskar deltaga så är 
det bara att kontakta honom.

Nytt för i år är att också klubbarna tävlar sinsemellan om titeln ”bästa 
navigerande klubb”. Klubbarna får deltaga med 1-n st deltagare och 
resultatet räknas så att man tar i beaktande både ”topparnas” resultat och 
antalet deltagande från klubben. Ingen skall avstå från att deltaga för att 
man är rädd att inverka negativt på klubbens resultat. Det är de ”goda” 
resultaten, som räknas.
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Onsdag 18.4 -12 Klubbkväll på Grand. 
Rymacos representat besökte oss och 
berättade om deras produkter och kon-
trollerade våra uppblåsbara flytvästar. 
Dessutom  informerade Mathias om den 
eventuella skolningsseglatsen på jakten 
Alexandra. Frågesporten Stopet hölls också  
denna gång. Nisse Eriksson vann den här 
gången.

Vårtalko o. säsongsöppning på 
Repholmen 12.5 -12. 
Det var meningen att veden skulle fraktas 
med hjälp av Sport 1(Borgå stads båt), men 
på lördagsmorgonen fick man ett med-
delande att ena motorn inte kunde startas 
och därför i den starka västliga vinden var 
det omöjligt att använda den båten. Vad 
skulle man göra, veden (4 kubik) väntade 
på bryggan i Kuggen? Man beslöt att ta 
en reservplan i bruk och så fick klubbens 
trotjänare Snöret äran att fungera som 
transportfartyg.
En grupp började bygga upp Prodån, som 
nästan blev färdig, materialet till Prodån 
måste vi också frakta ut med Snöret. Allt 
väl, bara lite bensin gick åt. Massor av vass 
städades bort som sedan brändes upp och 
pavijongen städades. Bryggans landgång 
repareredes också.
Antalet deltagare var ca. 20 st. Endel av 
talkogänget, som inte ännu hade satt sina 
båtar i sjön, jobbade flitigt med att lasta 
Snöret vid Kuggen.

Som talkomat serverades korvsoppa (att 
det kunde smaka gott!!!!).
Stort tack till alla, fast antalet deltagare var 
inte så många, blev det mycket gjort.

Vårbal på Repholmen 26.5 -12 kl. 18.00  
Den officiella delen inleddes som vanligt 
med ett tal av kommodoren. Rabbe delade 
ut diplomen, 23 SS-diplom och 9 KS-di-
plom. Följande vandringspris delades ut: 
Ratten – Bjarne Creutziger, Calle Lindhs 
minnesplakett – Ulf-Erik Haglund, 
Stopet – Nils Eriksson, Intressepokalen 
– Krister Fagerström och Pias och Puttes 
servis – Hans Wahlberg. Efter de offici-
ella ceremonierna intogs festmåltiden och 
efter måltiden stod Partybandet Inferno 
för musiken.

Lördag 16.6. -12 BNK-regatta. Åtta 
båtar från BNK med 23 personer ombord 
deltog. Vinnare var s/y Aviva med Ste-
fan Paavola som skeppare. Läs mera om 
regattan i en separat berättelse i den här 
BNK-njuusen.

2 st vedtalkon blev det i år. Ett mindre 
talko i augusti och ett större i septem-
ber. Veden fraktades från Kuggen med 
“Prodån” och med Snöret som bogserade 
Onnex. Tillsammans skaffades 10 m3 ved. 
Vedtalkon blev aktuellt när isläget var så 
dåligt och vi hade lite otur med båten som 
hade lovat att hjälpa oss med fraktandet på 
våren. Efter att Prodån blev färdig, är BNK 
inte mera beroende av isläget när det gäller 
ved- eller något annat slags fraktande till 
Repholmen.

har hänt sedan sist...s
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Som extra arbete på Repis har vi under 
sommaren också gjord byte och granskning 
av boj- och bryggkättingar. Granskning 
av kättningarna gjordes med en dykare. 
Dessa arbeten var också möjligt nu och i 
framtiden med Prodån.

Familjenavigering, 4.8 -12. Läs mera om 
familjenavigeringen i en separat berättelse 
i den här BNK- njuusen

I september före säsongsavslutningen var 
det ett ”kökstalko”. Köksskåpen byttes. 
BNK med hjälp av Nisse fick en begagnad 
skåpserie som en donation. Denna monte-
rades under ett veckoslut. Arbetet blev inte 
riktigt färdigt och det kommer att forsätta 
nästa vår. Det är meningen att köksgolvet 
ska fixas samt att spisen skall bytas till en 
nyare. Under sommaren byttes också köks-
föntret ut till ett som går att öppna.

Säsongsavslutning på Repholmen 
22.9 -12. Som tidigare år var säsongsav-
slutningen ett mycket lyckat arrangemang, 
65 st gäster fanns på plats, dansade och 
åt god mat. På plats uppträdde också 
trubadurerna Henrik Huldén och Stefan 
Paavola. I år röstades Frank Östergård 
fram som mottagare av Kommodorens 
pokal.

händer ännu i år ...

Klubbkväll 24.10 -12 kl. 18.00. Vi gör 
en utfärd och besöker Helsinki VTS på 
Skatudden. Vi åker med buss och startar 

kl.18.00 från turisthållplatsen (Fredsgatan) 
och tillbaka i Borgå är vi ca. 21.30. Obser-
vera avfärdstiden.
Bussen kostar 8€/pers

Anmäl dig på adressen: 
anmalningar.bnk.fi
Läs mera på vår hemsida om klubbkvällen 
under aktuellt.

Det går också att anmäla sig till Mathias, 
mathias.gronqvist@gmail.com eller 
045- 354 2377 (helst SMS )
   
November - Sjökortsnavigering.
Meddela Rabbe (rabbe.lutz@pus.fi eller 
0400840736) så snabbt som möjligt att 
du vill delta. Frågorna får du av honom. Se 
också separat ”juttu” om tävlingen.

Julfest lördag 8.12 -12 kl. 18.00. Tjus-
terby, (Munkbyborg) adress: Tjusterbyvä-
gen 65.
Julmat, lotteri och Repholmsbandet, som 
står för musiken. OBS det går att anmäla 
sig redan till julfetsen på BNK’s anmäl-
ningssida (anmalningar.bnk.fi).    

Årsmöte 8.2 -13 kl. 19.00 på Grand. Kom 
med och gör din röst hörd. 

Februari. En eventuell resa till Båtmässan 
i Helsingfors. Läs mera om det i Siktet 
eller på vår hemsida (under aktuellt) då 
Båtmässan börjar närma sig i februari 
2013. Huruvida resan blir av beror helt 
på hur många som är intresserade av att 
följa med. 



7

besiktarens spalt

Hösthälsningar från                 
 motorbåtssektionen!

Nu har vi en normal finsk sommar bakom 
oss igen och hoppas på lite mindre snö än 
förra vintern och en tidig vår. 

I år har vi 59 besiktade båtar varav 9 är nya 
och 11 båtar blev strukna ur registret. Det 
betyder ett minus på två båtar!

SÄKERHET

Om du endast har en två kilos brandsläck-
are, så rekomenderar  vi att du byter ut den 
mot en sex kilos släckare när den gamla inte 
mera får användas. Idealet är förstås en sex 
kilos och en två kilos släckare. Underteck-
nad har en två kilos släckare i förkajutan 
och en sex kilos i styrhytten. Med två kilo 
släcker man inte mycket mera än en ciga-
rett! Brandsäkerheten förbättras också med 
att ha pilsen fri från olja och bränsle. Alla 
läckage bör åtgärdas omedelbart! Kom även 
ihåg att köpa nytt batteri till brandvarnaren 
om gamla batteriet är slut!!!!

SERVICE

Beakta att det lönar sig att byta oljan på 
hösten, så kommer alla frätande syror bort 
från motorn till vintern. Dieselmotorns 
bränslefilter lönar sig att byta först på 
våren, för parafinet i bränslet kan klumpa 
sig under vintern i filtret. Kylarvätskan 
skall även bytas ibland. Kom även ihåg att 
ta bort brandvarnaren till vintern, för den  
tycker inte om köld och kan börja alarmera 
utan orsak.

RAKETER

Nödraketerna och handblossen duger 
tillverkningsåret + fem år. I stället för två 
raketer och två bloss duger det med fyra 
handbloss. Vi rekomenderar nog nödra-
keter om du använder båten på okända 
vatten och i dåliga förhållanden! Åker du 
enbart i egna skärgården i vackert väder är 
kaske fyra handbloss ett enklare alternativ. 
Vill även påminna att raketer och bloss är 
pyrotekniska saker, som man skall hand-
skas försiktigt med. 

Motorbåtssektionen tackar för denna som-
mar och så återkommer vi i vår!

    Bjasse

skepparkurserna

Vinterhalvåret har kört igång med nya 
skepparkurser. Vi fick över 30 anmälda till 
skärgårdskepparkursen och fick igen lov av 
BMI att köra två pararellkurser, måndag 
och tisdag, med Jens och Jimmen som 
lärare. Examen den 14 december.

På våren fortsätter Jens med en kurs i 
kustnavigation. Rabbe drar en något om-
strukturerad kurs i skärgårdsnavigation 
med sikte på att också aktivera äldre skep-
pare till att komma med och repetera. Båda 
dessa kurser har examen den 19.4. I april 
håller Anders en CEVNI-kurs. För att få 
navigera på de europeiska inre farvattnen 
fordras en godkänd examen i CEVNI. 
Kursen går 16.4, 23.4 och 25.4.

Rabbe
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Webbmastern informerar:

BNK Nyhetsbrev:

Klubben skickar regelbundet ut ett digitalt nyhetsbrev ca. en gång i månaden, eller 
oftare beroende på behovet.

I nyhetsbrevet berättar klubben om olika evenemang som är på kommande, vad som 
har ändrats eller kommit till på hemsidan eller om annan information som är bra att 
medlemmarna känner till.

Det är önskvärt att klubbens medlemmar beställer på nyhetsbrevet, eftersom vi då 
har möjlighet att snabbt kontakta alla och dela information. I dagsläget fattas så gott 
som alla medlemmars e-post adresser i vårt medlemsregister. Speciellt vid ett tillfälle 
i sommar blev denna brist påfallande tydlig då vi med en mycket kort varsel fick en 
inbjudan av Skutbyggarna i Vålax att komma med på en seglats med Alexandra och 
då skulle det ha varit mycket snabbt och effektivt att skicka ut ett nyhetsbrev till alla 
medlemmar. 

Gör så här för att beställa på nyhetsbrevet:

1. Gå till adressen nyhetsbrev.bnk.fi

2. Nere på sidan står det ”Prenumerera på nyhetsbrev”, följ instruktionerna och 
klicka på ”Prenumerera på brevet” knappen.

Det är inte alltid som en e-post adress berättar vem den tillhör. För att lättare veta 
vem e-post adressen tillhör så ber jag er också att skriva ert namn i för och efternamns 
fälten.

OBS. Om nyhetsbrevet inte kommer efter att prenumeration gjorts kan det bero på 
att nyhetsbrevet klassas som skräppost av beställarens e-post konto och åker direkt i 
skräpkorgen (kallas också Spam). Kolla i skräpkorgen om nyhetsbreven ligger där.   

En ny anmälningssida:

För att göra det enklare för funktionärerna som oftast tar emot anmälningar till olika 
evenemang, har en en egen sida skapats där alla anmälningar till klubbens olika eve-
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nemang tas emot. För tillfället finner man sidan genom att klicka på ”Anmälningar” 
som finns som ett menyalternativ i huvudmenyn. Länken till anmälningssidan finns 
också på ”Aktuellt” sidan. 

BNK på Facebook

Vi finns på adressen https://www.facebook.com/borganavigationsklubb. 

Var gärna aktiv där och dela med dig till andra om dina upplevelser, idéer, gästhamn 
tips, båtskötseltips mm. Och ladda gärna upp bilder till sidan, det är alltid trevligt att 
se på bilder.

Tips, om du inte sitter vid en dator och vill ladda upp en bild till sidan från mobi-
len, så kan du skicka bilden till adressen choosy913tax@m.facebook.com som ett 
e-post. Skriv gärna ditt namn i ämnes (subject) fältet så vet man vem som skickat 
bilden. 

Webbmaster: Mathias Grönqvist

Material att köpa av klubbens funktionärer

Priser 2012 	 	 FLAGGOR		 	 	 Carta	Navigationis	 13	

   fr.o.m. hösten 	 	 klubbvimpel	 30		 fyrlista	 		6	

 	 	 liten	flagga	 35		 radarns	användning	 25	

	 	 	 stor	flagga	 40		 sight	reduction	 35	

	 	 	 hedersmedlemsflagga	ca.50		 plottingkort	 		8	

VIMPLAR	o.	MÄRKEN		 	 	 	 					

medlemsmärken	 10		 Beställs	av	besiktarna	 	 	 transportör	 13	

stjärnor	 		2		 	 	 	 passare	7”	 23

kokard	 11		 	 	 	 Nautical	Almanac	 35	

blusmärke	 10		 KURSMATERIAL	 	 	 vädret	o.	havet	 10	

kompetensvimpel	 27		 skärgårdsbok	 26		 CEVNI	 25	

skepparmössa	 32		 kustbok	 23		 	

	 	 	 högsjöbok	 31	

Beställs	av	Rabbe	 	 	 Carta	Marina	 13		 Beställs	av	Rabbe	 	
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En lite annorlunda BNK-Regatta 2012
av Hannu Rimaila

BNK-Regattan 2012 (16.6.) avvek i år en aning från det vanliga. Den här gången var det Rabbe 
Lutz som hade gjort uppgifterna till den skriftliga delen och dessutom alternativa ruttplaner, 
som sedan anpassades efter det behärskande vädret.

Det var åtta båtar från BNK som deltog i tävlingen. Porvoon Kipparit hade också fått inbjudan, 
men ingen av deras båtar syntes. Men att så många BNK-båtar deltog var ju jättefint.

Lite avvikande från Rabbes plan var att start- och mållinje ordnats i Repholmsviken. Detta för 
åskådarnas skull, nu hade alla möjligheten att följa med starten samt ankomsten till mål. Dess-
utom var det behändigare för Teta Holm att klocka av båtarnas ankomsttider på egen brygga. 
Tack Teta, vad skulle det bli utan dig! Ruttvalet blev Kalvö runt, med- eller motsols, streckans 
längd ca.16 M

Starten brukar vara hektisk, den här gången var det annat, det viktiga elementen vind fattades 
nästan helt. Det hade lovats svaga sydväsliga vindar på förmiddagen, efter halva dagen lite friskare 
4–8 m/s från sydväst. Åter en gång hade meteorologerna ”gissat” alldeles rätt!
Vindbristen blev avgörande för årets regatta. Några av båtarna, som Aviva och Athina hittade 
nånstans några pustar och kom ut ur viken efter bara en timmes kämpande. På yttre sidan 
Repis-viken var det redan en aning bättre vindar. Amidala och HuxFlux hittade inga pustar fast 
man sökte dom nästan på grannens gård. Efter mycken möda och stort besvär kunde Emsalö 
bro skönjas, Aviva, Athina och Mariana var redan utom synhåll. Men som meterologerna hade 
spått började vinden öka och efter halva dagen kunde man redan prata om seglande istället för 
att bara driva.

Med- eller motsols, det var en bra fråga. Det gick nästan jämnt ut mellan båtlagen. Den vin-
nande båten tog rutten motsols, vi medsols. Efteråt tänkt var kanske medsols ett bättre alternativ:  

BNK-Regatta 2012 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Tid	 	 	 	 	 	 					 	 	 	 	 	 Skriftligt/Straff	 Total	

Res. Båt Typ LYS Reduc. Korr.LYS h min sek Tid i sek.       Korr.tid rätta svar tid  

1	 Aviva	 Viking	 1,07	 0,03	 1,04	 4	 20	 10	 15610	 16234	 	 						 0,5	 330	 	 16564	

2	 Athina	 H-Båt	 1,07	 0,03	 1,04	 4	 21	 24	 15684	 16311	 	 	 0,0	 360	 	 16671	

3	 Mariana	 Finexpress	83	1,07	 0,00	 1,07	 4	 16	 34	 15394	 16472	 	 	 2,5	 210	 	 16682	

4	 Armida	 Ohlsson	29	 1,06	 0,04	 1,02	 4	 39	 28	 16768	 17103	 	 	 0,5	 330	 	 17433	

5	 HuxFlux	 Linjett	32	 1,12	 0,00	 1,12	 4	 20	 43	 15643	 17520	 	 	 2,5	 210	 	 17730	

6	 Alexandra	Albin	Nova	 1,15	 0,00	 1,15	 4	 16	 38	 15398	 17708	 	 	 2,5	 210	 	 17918	

7	 Memory	 Sunwind	27	 1,03	 0,03	 1,00	 4	 59	 5	 17945	 17945	 	 	 3,5	 150	 	 18095	

8	 Amidala	 Hanse	35	 1,26	 0,03	 1,23	 4	 21	 18	 15678	 19284	 	 	 3,5	 150	 	 19434	
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Besättning 	 	
	 	 	
Aviva	 	 	
Skeppare	 Stefan	 Paavola	
 Wesley	 Koivumäki	
	 	 	
Athina	 	 	
Skeppare	 Tom	 Allen	
	 Ingmar	 Karlsson	
	 	 	
Mariana	 	 	
Skeppare	 Lasse	 Snellman	
	 Heikki	 Wesslin	
	 	 	
Armida	 	 	
Skeppare	 Marina	 Sjöholm	
	 Krister	 Fagerström	
	 Kristoffer	 Bergman	
	 Kasper	 Bergman	
	 	 	
HuxFlux	 	 	
Skeppare	 Hannu	 Rimala	
	 Ulla	 Liljestrand	
	 Rainer	 Liljestrand	
	 Rocky	 Holm	
	 	 	
Alexandra	 	 	
Skeppare	 Patrik	 Kjällman	
	 Päivi	 Pietiäinen	
	 Heidi	 Pynnönen	
	 	 	
Memory	 	 	
Skeppare	 Jerker	 Illman	
	 Klaus	 Mäkeläinen	
	 Jonas	 Langhoff	
	 	 	
Amidala	 	 	
Skeppare	 Jerker	 Wilen	
	 Kaija	 Rimaila	
	 Frank	 Östergård	

krysssträckan blev en aning kortare. Detta 
betydde också att man kunde använda spin-
naker eller genaker på en längre sträcka. Hur 
som helst, en stor del av båtarna kom nästan 
samtidigt i mål. Vem är då vinnaren? Den som 
har den minsta tid efter att seglingstiden är 
multiplicerad med LYS-talet. Dessutom hade 
vi den skriftliga delen, som innehöll 6 knepiga 
navigerings-uppgifter. Varje fel svar betydde en 
minuts tillägg till sluttiden.

Vinnare den här gången var Aviva med Stefan 
Paavola som skeppare och Wesley Koivumäki 
som gast (autopilot). Kanske detta var ett litet 
bonus för Stefans insatser under Avivas mång-
åriga reparation. En kulturgärning, men som 
ni ser, inte onödig!

Sista ”vändorna” togs sedan på bastulaven. Där 
hörde man sedan de bästa förklaringar varför 
det gick det som det gick och inte som det var 
planerat.

Jag får tacka alla som hjälpte till med arrang-
emanget samt alla deltagare i årets regatta. 
Nästa år seglar vi igen och kanske med nya 
kluriga uppgifter och rutter. Om du efter att 
har läst detta blev intresserad och tänker ”hur 
månne det kännas att segla” kom med nästa år 
och upplev det ”live”!
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Fick du en faktura i samband med denna Njuus?
   
 Obetalda medlemsavgifter för 2012 kommer att faktureras innan årsskiftet, ifall du 
glömt betala medlemsavgiften, betala den genast, så undviker du påminnelsebrevet senare!
 I samband med njuusen sänder vi iväg fakturor för Repis-avgifter för den gångna 
säsongen. Betala denna faktura så fort som möjligt!
 För att underlätta vårt arbete när betalningarna behandlas av BNK, vill styrelsen på-
minna några viktiga saker att beakta vid betalningen: Alla fakturor som BNK sänder ut till sina 
medlemmar har ett referensnummer angivet. Ange alltid referensnummret vid betalningen!
 Om du av någon anledning betalar någon annans faktura, eller har flera olika betal-
ningar till BNK att betala på en gång, undvik att “baka” ihop dessa, utan gör skilda betalningar 
för varje faktura med rätt referensnummer angivet istället. Detta förhindrar att systemet skriver 
ut påminnelser på betalningar som i själva verket är gjorda, men blivit registrerade fel!
 
Bastun på Repholmen

 Det har kommit en del klagomål till styrelsen från bastubadare om bastuns skick. 
Därför vill vi i styreslen påminna alla om att städa upp efter sig, fylla på vatten i såarna och 
grytan då man lämnar bastun. Kom dessutom ihåg att lämna bastun i tid innan nästa bastutur 
börjar.
 Peffletterna utgör också en överraskande stor del av utgifterna för bastun per säsong. 
Användande av peffletter är nödvändigt för att säkerställa hygienen och trivseln i bastun, vi vill 
ändå påminna om att använda endast en pefflett/stjärt/badtur.
 Det är heller inte förbjudet att hämta med egen, tvättbar pefflett till bastun. Kom 
dock ihåg att inte lämna din egna pefflett i bastun, utan förvara den i båten istället!  
 Dessutom vill vi också påminna om att komma ihåg att fylla i bastuhäftet då du 
badat, även vid den gemensamma dam/herrbastun. Det finns inga gratis bastuturer!
 Så ber vi också alla observera följande viktiga sak. All slags avfallsbrännande är 
förbjudet på Repholmen. Engångstallrikar, korvpaket, plastförpackningar. Och detta gäller 
också skräpbränning i tegelgrillen, det kan hända att just när man har kastat sitt korvpaket in i 
eldstaden, så kommer följande och vill grilla sina korvar på glöden, låter jätteläckert! Det enda 
som vi tillåter att brännas upp, är sin engångspeflett i bastuugnen. 
 Vi behöver inte heller öllådor för att tända bastuugnen eller öppna spisen med. Det 
finns tillräckligt med stickor och näver för detta ändamål. Repholmen skall vara ett roskfritt 
område!
 
Man kan ha som en tumregel att det skräp som man släpat med sig till Repholmen så tar 
man med sig då man åker därifrån ! 

styrelsen
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Giglio den 29.9.2012  :  Här ett resultat av att inte gå på BNK:s 
navigeringskurser (foto: Rabbe)
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Skatten är 
funnen

Rainer 
idkar 
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Säsongen 
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I år hade vi inga inbjudna gäster till famil-
jenavigeringen.

Vi började på traditionellt sätt med skatt-
jakt för barnen. I år fick barnen söka en god 
stund innan skatten hittades. I skattkistan 
gömde sig godispåsar åt alla skattsökare.

Sen delades vi i fyra lag, tre barnlag och 
ett föräldralag.

Första grenen var att alla lag fick lika 
många kex som skulle ätas utan att dricka 

Familjenavigeringen
av Elisabeth Kvikant-Hagman

någonting. I tur och ordning tuggade de i 
sig sina kex och när munnen var tom fick 
följande i laget börja.

Andra grenen var kott kastning, alla hade 
10 kottar som de skulle kasta i ett ämbar. 
Efter kott kastande blev det vattenlek, med 
en slev skulle en skål fyllas med vatten.
 
Sen blev det pilkastning och som sista gren 
balansera fem muggar med vatten i på en 
bricka och fylla en skål. 

Det brinner i båten!!!
av Anders Hagman

Förra sommaren gjorde vi en båtfärd till 
Lovisa för att besöka Lovisa Historiska 
Hus. Vi startade från Borgå denna fredag, 
efter avslutat arbetsvecka. Efter flera tim-
mars färd närmade vi oss Lovisa, det var 
redan mörkt och klockan närmade sig 
midnatt.

Med bara ett par sjömil kvar, märkte vi 
till vår förvåning att motorn hostade till 
och tappade varv, först tänkte jag att nån 
av oss i sittbrunnen stötte till gasreglaget, 
men så var inte fallet. Motorn gick normalt 
trots lägre varvtal och vi funderade vad det 
kunde bero på.

Då färden närmade sig sitt slut, med bara 
en sjömil kvar så konstaterade vi att kajutan 

var fylld med rök, det kunde man både 
lukta sig till, och se. Jag visste inte vad 
det berodde på, men jag sade åt familjen 
att det beror nog på att det har blivit lite 
undertryck i kajutan då vi i vindstilla väder 
och med sprayhooden uppe kör för motor 
och att avgaserna sugs in i kajutan. Det 
har jag tidigare varit med om, dock inte 
med egen båt.

Nu var vi nästan framme, kanske bara en 
halv sjömil kvar... och vad händer då? – Jo 
motorn stannar! Lyckligtvis blåser det inte 
och där står vi alla i sittbrunnen på vår 
segelbåt och funderar vad som egentligen 
hände! Nu är det bara några sekunder före 
vi i nattmörkret fick en lätt panik och blev 
påminda om att för bara en liten stund 
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sedan, hade vi kajutan rökfylld... Frugan 
lyfter på sittbrunnens bänklock för att 
plocka fram båtshaken och paddeln varvid 
det väller ut massor med rök –DET BRIN-
NER I BÅTEN!!!

Brandsläckarna fram!

Snabbt rusar jag in i den, nu ännu mera, 
rökfyllda kajutan för att ta brandsläckarna, 
vi har två stycken. Barnen våra blir lite 
oroliga, men annars är det lugnt ombord, 
jag började i mörkret titta runt mig vilken 
strand är närmast att simma till. I samma 
ögonblick ber jag frugan plocka fram 
ficklampan. Där står vi i mörkret med 
några av de viktigaste besiktning-utrust-
ningarna; flytvästar, paddel, brandsläckare 
och ficklampa.

I mörkret och den totala tystnaden märker 
jag snart att det inte heller brinner, utan 
röken i båten kommer pga. överhettad 
motor och det att den tidigare hostade till 
och tappade varv, var första tecknet på att 
nånting är på tok. Motorn som för övrigt 
är i skick, servad med originaldelar och 
fungerar bra, fick sig en överhettning, vars 
orsak vi inte ännu vet. Den enda troliga 
förklaringen är att plast eller dylikt i vattnet 
fastnat på drevet och täppte till kylvatte-
nintaget. Röken i båten kom troligtvis från 
den heta avgasslangen i gummi.

Ingen eld ombord, vi kunde lugna ner 
oss. Trots den vindstilla natten hissade vi 
segel och med hjälp av det och paddeln 
kunde vi hålla oss i den smala farleden 
samtidigt som vi ringde efter hjälp, inte till 
räddningsverket, utan till våra vänner som 
redan flera timmar tidigare kommit fram 
och satt i restaurangen och åt middag och 
roade sig, denna lugna fredagskväll! – Det 
jag inte vid samtalet förstod, var att de 

faktiskt satt på en restaurang hela gänget 
med sin just inhämtade matportion och ett 
glas rödvin. Jag trodde de satt i en båt och 
tuggade på nånting smått bara. Skulle jag 
förstått det så skulle vi bra ha kunnat ta oss 
in till Lovisa med bara paddeln, det var ju 
inte långt kvar. Så ett stort tack till er som 
snabbt öste i er den goda maten och kom 
ut med båten och hjälpe oss!

Följande dag innan vi gick upp till stan 
fick jag hjälp med motorn och jag blev 
tillsagt att starta den, varvid jag skrattade 
och sade – Heh, den stannade ju i natt 
pga. överhettning, varför skulle den starta 
nu??? Men visst, motorn startade och allt 
fungerade som det skulle, även kylningen. 
Följande dag körde vi hem och sedan 
dess har motorn fungerat. Det som inte 
fungerade och som skulle ha räddat vår 
situation var motorns överhettningslarm. 
Men detta är nu åtgärdat.

Vad lärde vi oss av detta äventyr?

Oberoende vad som händer ombord så är 
det bra att kunna hålla sig lugn och brand-
släckarna skall finnas på sina rätta platser 
och alla ombord ska kunna hitta dem (och 
kunna använda, det har vi övat hemma 
med barnen, med gamla släckare). Samma 
sak gäller ficklampan som jag bad frugan 
plocka fram i totalmörkret, det fanns precis 
på sin egen plats. I mörkret höll batterierna 
på att ta slut och jag bad henne byta ut dem 
vid behov, de har också sin egen plats. Den 
platsen känner också barnen till. Det vik-
tigaste vi behövde, utöver brandsläckarna 
var faktiskt ficklampan – den är ett absolut 
måste ombord på en båt. 

Så nästa gång din besiktare frågar efter 
ficklampa, batterier och reservlampa, så 
kom ihåg denna historia!
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HÖSTENS TEMA

Från gäst till medlem 
av Magnus Hagman

Sommaren 2011 var för oss full av föränd-
ringar, då hittade vi vårt nya hem i Tolkis. 
Vardagarna gick i packandets tecken och 
att flytta av och an mellan två hem. På 
veckosluten kunde vi slappna av och ta 
avstånd till vardagen genom att åka ut till 
havs. Min bror Anders och hans familj bad 
oss komma som gäster till Repis och fira 
veckoslutet tillsammans med dem. Genast 
från första stund trivdes vi utmärkt på ön. 
Ön låg på en vacker, lugn plats och naturen 
var på alla sätt fängslande. De ordinarie 
besökarna tog emot oss på ett trevligt och 
gästvänligt sätt och vi upplever att många 
av dem idag är våra vänner. I bastun på 
Repis njöt vi av gott bad och förundrade 
oss över den vackra utsikt som öppnade sig 
från fönstret. Det var trevligt och skojigt 
att tillsammans laga mat och äta ute. Då 
skymningen föll och vi satt i glatt sällskap 
i ljussken fick vi höra många trevliga 
historier och firade oförglömliga stunder 
tillsammans med för oss betydande per-

soner. Efter kvällen kändes det bra somna 
in i Repis’ tysta natt. Alla dessa minnen 
var de orsaker som fick oss att fundera 
på hur trevligt det skulle vara att kunna 
fara till Repis när vi så vill. Upprepade 
gånger uppmuntrades jag att anmäla mig 
till skärgårdsskepparkursen hösten 2011 
och den hösten beslöt jag att förverkliga 
vår dröm. För mig var kursen utmanande 
men jag trivdes bra på den. Med glädje 
tog vi emot budskapet att jag hade blivit 
godkänd i tenten. I år har vi bland annat 
deltagit i vårbalen, BNK-regattan och firat 
midsommar på ön. Hela familjen trivs 
och speciellt barnen då de kan simma och 
leka tillsammans med andra barn. Nu är 
vi medlemmar i BNK och hoppas att vår 
båt Picnic möjligast ofta i framtiden ska 
pryda upp Repis’ brygga. Vi avslutar med 
vemod denna sommar-säsong och börjar så 
småningom i och med hösten förbereda oss 
för vinterns händelser och med iver invänta 
nästa sommar.

  

Kom första gången i kontakt med BNK då 
vi steg i land på Repholmen till Vårbalen 
i maj 2005. Då kom vi som gäster för att 
närvara då vår värd fick sitt skärgårds-skep-

pardiplom. Då hade vi inte ännu egen båt 
utan åkte med som gäster. Intresset för 
BNK och Repholmen var väckt! Vi blev 
bra mottagna och trivdes bra. Vi deltog i 

Från gäst till medlem 
av Nina Wesslin
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en del av BNK:s verksamhet som gäster till 
en början med och kom sedan fram till att 
det är dags att själv ta Skepparexamen och 
delta som medlemmar.

Jag och min man gick Skärgårdskeppar-ut-
bildningen på Medborgarinstitutet hösten 
2007 respektive hösten 2008. Lärorikt, för 
en landkrabba som jag, att gå kursen och 
lära sig om trafiken på havet. Efter att vi 
skaffade vår första båt våren 2008 har vi fått 
lära oss mycket om livet ute till havs. Först 
med en långsam båt, där vi hann njuta av 
allt omkring oss och sedan senare hur man 
tar sig fram med en snabbgående båt.

Som medlem i BNK har man ju möjlighet 
att vara på Repholmen. Där finns det alltid 

en hjälpande hand på bryggan då man 
tar i land. Det är en plats där BNK:are 
samlas och kan vara som hemma. Där har 
vi fått många nya vänner, både stora och  
små.

Vi har tyckt att det har varit roligt att 
medverka i klubbens verksamhet. Allt 
från årsmötet, vårtalko på Repholmen 
och Vårbalen till Regattan, eskader,  
Familje-navigeringen, Säsongsavslutning-
en, klubbvällar och julfesten.

BNK är ju inte bara Repholmen, fastän 
det är där många samlas. BNK:are träffas 
också i andra hamnar. Klubbflaggan med 
rodret, de tre fiskarna och vågorna känner 
man igen på långt håll.

Punkten gäster diskuterades mycket i sty-
relsen då man gjorde upp ordningsreglerna 
för Repholmen. Sist och slutligen kom 
man i styrelsen till den slutsatsen att det 
inte skadar BNK om man som medlem 
kan ta med sig gäster till Repholmen. Det 
uppfattades allmänt inom styrelsen att det 
är ett sätt att sprida information om klub-
bens verksamhet i och med att man på ett 
praktiskt sätt presenterar klubbens verk-
samhet och stödjepunkt. Vi har exempel 
på medlemmar som först varit gäster och 
sedan gått navigationskurserna och anhållit 
om medlemskap. Detta är helt klart ett sätt 
att värva medlemmar.

BNK har i sina nuvarande ordningsregler 
några punkter gällande gäster som en 
medlem inbjuder, nämligen 1) medlemmar 
får medtaga gäster, som ej är medlemmar, 
max. 2 personer/medlem och gästande 
båt max. 1 st. Begränsningen gäller ej 
medföljande barn, 2) gästande båtar 
anländer efter värden och far iväg före 
värden, 3) värden ansvarar för sina gäster, 
4) gästerna badar på de allmänna turerna 
eller med sina värdar. Dessutom har vi två 
somrar i rad öppnat hamnen för de övriga 
båtklubbarnas medlemmar i Borgå under 
juli månad. Denna sommar hade vi oss 
veterligen inget besök av någon Borgå-båt, 

Gäster på Repholmen 
av Marina Sjöholm
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men nog ett besök av en katamaran från 
Uleåborg. Sedan ska vi inte heller glömma 
överenskommelsen mellan BNK och Sibbo 
Navigationsklubb att medlemmarna i dessa 
klubbar fritt kan besöka varandras hamnar. 
Medlemmarna i Ekenäs är fortsättningsvis 
välkomna till Repholmen, men vi hörde 
i våras av ekenäsborna att de tyvärr varit 
tvungna att viga Stuvuholmen enbart för 
sina egna medlemmar.

Föreställ dig saken ur den synvinkeln att 
man i styrelsen hade gått in för alternati-
vet att man inte kan ta med sig gäster till 
Repholmen. Detta alternativt är allmänt 
förekommande på många båtklubbars 
stödjepunkter. Några klubbar har vigt ett 
visst veckoslut då man kan bjuda in gäster, 
men definitivt inte då klubben har sina 
egna evenemang, typ vårbal, familjenavi-
gering, säsongsavslutning. Tänk om BNK 
hade förbud att ta med gäster till Rephol-
men, då skulle våra single-medlemmar inte 
kunna landstiga om de har gäster ombord, 
de skulle kunna komma endast då de båtar 
ensamma.

Det här med gäster och inte gäster är 
ingen lätt fråga men hittills har det gått 
väldigt bra och värdarna har tagit så väl 
hand om sina gäster att några till och med 
valt att gå kurserna och bli självständiga 
medlemmar.

Vi har också i våra ordningsregler en 
punkt som talar om gäster som anländer 
utan värd, nämligen icke-medlemmar 
som besöker Repholmen utan värd. Dessa 
skall informeras om att Repholmen är i 
privat besittning, men inbjudas att besöka 
holmen för denna gång. Här har vi igen 
en möjlighet att ge information och på 
ett praktiskt sätt visa vad ett medlemskap 

i BNK kan medföra. Vi ger dessutom en 
positiv bild av oss själva som förening då 
vi inte kör bort en främmande båt utan 
låter den stanna denna gång. Detta betyder 
givetvis inte det att samma gästande båt 
utan värd om och om igen kan besöka 
Repholmen.

Det här med gäster betyder ju inte heller 
det att man ska inbjuda samma gäst att 
komma om och om igen många gånger 
per sommar. Om det visar sig att gästen 
fattar tycke för BNK som förening och 
Repholmen som stödjepunkt gäller det att 
uppmuntra honom eller henne eller i bästa 
falla hela familjen att gå skärgårds-skep-
parkursen och anhålla om medlemskap. 
Vad är trevligare som värd än att närvara 
då ens gäst får sitt diplom på vårbalen och 
blir en självständig medlem. Vi har några 
medlemmar som fått uppleva detta.

Vem vet kanske vi igen nästa vår får se 
någon gäst emotta sitt diplom!

En kvistig fråga

Albin Enok Stålhanske öns-
kar fira 380 års minnet av sla-
get vid Lützen då hans farfar i 
16:de ledet segrade. Han vill 
fira detta i Borgå på Svenska 
Dagen, men också på plats i 
Tyskland. Hur klarar han av 
detta dilemma?
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Jag blev tillfrågad om jag ville skriva en 
berättelse i Njuusen om vår utfärd i somras 
och jag tyckte att varför inte.

Vi köpte ny båt förra hösten och hann åka 
ungefär en månad, som längst kom vi till 
Sveaborg.

Redan då planerade vi att nästa sommar 
göra en längre färd, en semesterresa med 
båten.

Själv hade jag tidigare bara åkt båt i Borgå 
/ Sibbo trakterna, så det skulle bli intres-
sant att se nya ställen och bo en vecka i båt 
med hela familjen. Spännande var även 
hur barnen skulle tycka om en ”långfärd”. 
Pojkarna trivs i båten och tycker om att åka 
men hur skulle det bli en hel vecka?

Vi åkte med familjen till Repholmen en 
söndag, på måndagen var det planerat att 
starta iväg. Vi bestämde ändå att starta 
först på tisdag, eftersom vädret inte var 
det bästa.

Så på tisdags förmiddagen åkte vi iväg men 
det var fortfarande väldigt blåsigt, så vi 
stannade för natten vid Skatudden i Hel-
singfors. Turistade lite i vår huvudstad på 
tisdagen och på onsdagen ville vi fortsätta 
färden. Storstadsvimlet var inte vad vi hade 
planerat för vår semester.

Vi åkte inre farleden efter Helsingfors, väd-
ret var soligt och det var lugnt och fridfullt 
att köra. Barnen blev ändå snabbt rastlösa 
och frågade när vi skulle vara framme.

Det var då jag första gången insåg att barn 
och vuxna ser olika på saker, då dom in-
tresserade sig mera för Nintendo spel och 
Angry Birds än att njuta av vackra holmar, 
fina sommarstugor o små, söta kobbar.

Vi hade pratat om Ekenäs och jag hade 
berättat att där fanns en stor lekpark, Le-
jonparken. Då blev dom ivriga och väntade 
att få komma dit.

Vi bestämde att utmana blåsten och körde 
över en väldigt vågig Porkkala fjärd, väl 
över lugnade det sig igen. Det började bli 
sent, så vi bestämde oss för att övernatta vid 
Barösund. Pojkarna var ivriga att komma 
iland och trodde dom nu skulle slippa till 
Lejonparken och leka, besvikelsen var stor 
då vi sa att vi inte ännu var där. Vid Barö-
sund fanns inget annat intressant för bar-
nen än färjan som åkte fram och tillbaka, 
en liten butik och en liten kiosk.

Det blev snart mörkt och pojkarna kröp 
till kojs för att se på film, vi satt och hade 
mysigt då det småregnade ute, tände ljus 
och drack lite vin.

Följande dag, torsdag, fortsatte vi mot 
Ekenäs och äntligen slapp pojkarna sen till 
lekparken dom väntat på. Dom strålade av 
iver när dom fick hoppa och leka. Vi tog en 
promenad till butiken i stan och på kvällen 
var vi och äta. Dagarna gick fort och snart 
var torsdagen slut.

På fredag styrde vi mot Jussarö. På vägen 
dit åkte vi igen förbi många vackra ställen, 

Långfärden 
av Sabina Sandström
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bl.a. Sommaröstrand såg trevligt ut (dit 
vill jag nästa sommar). Vi kom fram till 
Jussarö, det var vackert.

Där hade tidigare varit gruvarbetare som 
bröt bl.a. järnmalm och senare fungerade 
Jussarö som militär övnings område. Man 
kunde se de nerskjutna byggnaderna de 
övat på. Vi vandrade längs en naturstig flera 
kilometer, kom till ett utkikstorn med den 
mest vackraste utsikten där uppifrån.

Pojkarna tyckte det var roligt på Natursti-
gen, att få gå i skogen.

Vi kom tillbaka till Cafét/ hamnkontoret, 
där fick vi på kvällen se på Jussarö-fil-
men.

Efter mycket spring i skogen var pojkarna 
utmattade då det blev kväll. Vi hade reser-
verat bastu, så vi tog ett snabb bad senare. 
Pojkarna somnade i båten, ute regnade det 
men vi hade det mysigt i grannbåten en 
stund vi vuxna.

På Lördagen var det redan dags att börja 
styra Ella hemåt. Vi lämnade Jussarö 

bakom oss på förmiddagen och körde i ett 
streck hemåt (snabb stopp vid Barösund). 
På eftermiddagen anlände vi tillbaka där vi 
började vår färd, Repis.Det kändes skönt, 
som att komma hem igen, varmt välkomna 
av ett bekant, familjärt gäng.

Tror pojkarna tyckte lika, dom rusade iväg 
för att träffa alla Repis kompisar. Det var då 
jag igen insåg vad barnen anser som roligt. 
Dom vill kunna springa fritt och leka med 
kompisar i bekant miljö.

Borta bra men hemma skönt!! Vi kon-
staterade ändå att nästa sommar behöver 
vi mera tid än en vecka då vi semestrar, 
eftersom vädret förkortade vår färd denna 
sommar och vi inte riktigt hann dit vi 
hade planerat. Den finska skärgården är 
så vacker och man vill hinna se så mycket 
olika, nya ställen.

Men nu är vi en erfarenhet rikare och 
allting gick bra, så nu får vi börja planera 
nästa sommar semester med mera tid och 
mindre blåst, så det sedan blir en riktig 
Långfärd.

Sommarseglatser i våra egna närvatten 
av Marina och Krister

Denna sommar gjorde Armida ingen lång-
färd. Det är första gången under den tid (13 
somrar) som vi har haft henne som hon 
varit stationerad i sin hemhamn i Borgåå 
hela sommaren. Varför så, ja ibland är det 
bara så att det inte går att få tidtabeller osv. 
att gå ihop så att man kan göra en långfärd. 

Vi visste redan i våras att denna sommar 
kommer att vara annorlunda. Ändå beslöt 
vi att sjösätta henne för oss i normal tid, 
före vappen, och vara så mycket ute till 
havs som möjligt. För oss var det fråga om 
att inställa sig på att i år är det veckosluts-
seglatser som gäller och inte deppa i förväg. 
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Tanken var att i alla fall besöka Helsingfors 
i väster och Lovisa i öster. Klart att vi under 
sommarens gång har saknat våra smult-
ronställen, Källvik, Rödjan, Stuvuholmen, 
Högsåra, Rosala, Jurmo, Utö, Rödhamn, 
Kärringsund, Seglinge, Arholma, Fejan, 
svenska Utö för att här bara nämna några. 
Vi till och med saknade Hangö!

Rönnskär, Repholmen och Killinghol-
men

Nu med facit på hand så kan vi konstatera 
att det allt som allt blev över tio veckosluts-
seglatser + några förlängda veckoslut. Det 
blev dock inte Lovisa i öst, utan Bockham 
och inte heller Helsingfors i väst, utan 
Gumbostrand. Vilka platser kan man då 
besöka när man är hänvisad till närvattnen. 
Som dubbelmedlemmar (medlemskap i 
två navigationsklubbar, BNK och Porvoon 
Kipparit) har vi för det första tillgång till 
tre stödjepunkter redan via medlemskapen, 
Repholmen, Rönnskär och Killingholmen. 
På alla dessa finns det bastu och på två el, 
Repholmen och Rönnskär. På Killinghol-
men finns inte el, men där har man istäl-
let känslan av att vara ute vid havsbandet 
och det är fråga om en ordentlig seglats 
att fara dit jämfört med Repholmen och 
Rönnskär. Dessa två ligger igen behändigt 
och bekvämt nära om man inte har hela 
veckoslutet på sig att vara ute till havs. 
Vad är skönare än att ta en lugn kvälls-
seglats ut till Repholmen, boka en av de 
sista bastuturerna och uppleva en förlängd 
lördagskväll!

Vi besökte också Vergi, Bockhamn 
(Byön), Äggskär och Pörtö

Kristi himmelsfärdsveckoslutet deltog vi 
i en eskaderseglats från Killingholmen 
till Vergi på Estlands nordkust. Vi var tio 

båtlag från fem olika båtklubbar. Tala om 
att knyta kontakter över klubbgränserna. 
Starten skedde på torsdag förmiddag och 
båtarna kom fram i en strid ström längs 
eftermiddagen, de snabbaste först och de 
långsammare lite senare. Fördelen med 
att åka i eskader är att hjälpen finns nära 
ifall något skulle hända. Det här var andra 
gången vi deltog och båda gångerna har ett 
båtlag utsetts till ”central” som via VHF re-
gelbundet ber de andra deltagarna meddela 
hur läget är. När sedan den första båten 
kommer fram och får sin båt välförtöjd så 
meddelar den via VHFen vilket läget är i 
hamnen och instruerar nästa båt var den 
ska ta i land. Detta är till stor hjälp när 
man trött och hungrig närmar sig målet. 
På fredag hade vi gemensamt program, 
bussutfärd till staden Rakvere och besök på 
Palmse herrgård. Några båtlag från Kotka 
hade också gjort en eskaderseglats till Vergi 
och eftersom det fanns plats i bussen kom 
de med på utfärden. Kvällen avrundades 
med bastubad hos en privatperson som 
till vissa grupper hyr sin strandbastu. På 
lördag morgon – förmiddag var det dags 
för hemfärd, var och en i egen takt och till 
valbar hamn. En del valde att åka direkt till 
sin hemhamn, andra stannade på Killing-
holmen och några fortsatte till Rönnskär. 
Man kan gott säga att denna eskaderseglats 
var vår långfärd i år. Det kunde förstås ha 
varit bättre seglingsväder åt båda hållen. 
Nu hade vi regn och dimma på ditvägen 
och dösjö på hemvägen.

I Bockhamn (Byön) firade vi midsommar. 
Där var så bra att vara att vi stannade två 
nätter. Bockhamn är hamnen där ingen 
vind tar på. Mitt i sommarhettan kan 
”lagunen” till och med kännas lite väl 
instängd, men att fira en blåsig midsom-
marhelg där var ett bra val. Det är alltid 
skönt att kunna sova sina nätter i lugn och 
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Det lönar sig att ta ficklampan med för det 
finns gott om kasematter som helt enkelt 
måste undersökas.

Som socker på botten kunde vi avsluta 
vår båtsäsong genom att gasta på Amidala 
(Jerker Wiléns båt) och vara med i pälsre-
gattan 29.9. Det kan sen spekuleras i det 
oändliga om vi valde rätt rutt men trevligt 
hade vi! Tack Jerker.

Nu i läsande stund är Armida upplyft för 
vinterförvar på vår gård och vi själva väntar 
ivrigt på följande båtsäsong.

ro när man är ute till havs. På lördag var 
det dags att komma till en bastu så vi tog 
kurs mot Killingholmen. Det gick undan 
med fart eftersom det blåste en frisk ostlig 
vind. På söndag var det dags att sätta kurs 
mot Borgå.

Äggskär är ett måste, minst en gång per 
sommar brukar vi besöka holmen. Un-
derbara granitklippor ute vid havsbandet, 
definitivt värt ett besök. Hamnen är dock 
utsatt för ostlig vind så det lönar sig att 
kolla väderrapporterna i förväg. Denna 
gång hade vi privilegiet att vara så gott som 
ensamma på ön. En fiskarbåt var i hamnen 
när vi kom och först mot kvällen droppade 
långfärdsbåtar in. Äggskär är en populär 
hamn för långfärdsbåtarna, eftersom den 
ligger lämpligt intill farleden Kotka – Hel-
singfors. Äggskär visade sin bästa sida, lä i 
hamnen, sol, värme, vågbrus på västsidan, 
vad mera kan man önska sig. Platsen är 
definitivt en pärla.

Pörtö med sin nya pontonbrygga i Svart-
viken har utvecklats till en ännu mera väl-
besökt hamn än tidigare då endast arméns 
gamla brygga stod till förfogande. De som 
inte har besökt estniska hamnar på slutet 
av 1990-talet och början av 2000-talet fick 
genom att förtöja vid arméns gamla brygga 
en liten inblick i hurdana hamnarna kunde 
vara på den estniska sidan då de första 
finska fritidsbåtarna började göra sina av-
stickare dit. Pörtö är också en av pärlorna 
i våra närvatten. Om man inte har båt till 
förfogande kan man ta sig dit året runt med 
förbindelsebåten från Kalkstrand. Våra 
bekanta gjorde det i somras. Från Svart-
viken går det en naturstig till sydspetsen, 
arméns tidigare område. Färden genom 
skogen kan vara ack så myggig men när 
du väl är framme möter dig en underbar 
utsikt mot finska viken och Söderskärs fyr. 

Svaret på den
kvistiga frågan

Albin firar som vanligt dagen 
den 6 november i Borgå. Efter 
det tar han bilen och börjar 
sakta köra via Sverige ner 
till Lützen, som ligger i det 
östliga Tyskland. Väl framme 
den 15 november är han fär-
dig att fira slaget följande dag 
tillsammans med tyskarna. 
Hur gick det här då till? Se 
vidare i texten...
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Så kan det gå ... 
av Rabbe Lutz

När Maya-kalendern går mot sitt slut den 21 december har många spått att 
jorden kommer att undergå stora kataklysmer: vi kommer att träffas av en komet, 
jordens magnetfält skiftar riktning, jordskorpan glider ordentlig åt sidan, solen 
ökar sin strålning med 20 %, vägen till Vintergatans centrum blir öppen på grund 
av att vi då ligger mitt i ”korsningen”, osv. Få tänker på att vi inte behöver några 
kosmiska orsaker för att allt skall gå åt h-lvete. Så att vi sen kan gå in i en ny era 
på 5125,36 år. Tex. så här kan det gå till...

– Där avfyras den, men... snälla, tryck inte 
på den...

– Sui-chi (oho på koreanska), hände nåt?

– Bara att den är på väg till Seoul nu, herr 
Marshalk.

– Vad gör det? Er förra kom ju bara iväg 
25 km.

– Den här är bättre.

– Nå bra, säg ännu vad den knappen är, 
det står RETURN på den? 

– Det är... men tryck inte snälla Marshal-
ken på den... såja ni gjorde det. Nu kom-
mer den tillbaka...

I ledningscentralen i östra Kina sitter Long 
Tra-Bant och följer med tv-skärmen och 
brister plötsligt ut i ett ho-ha-hi-hej-för 
s-tan:

– hör hit Fin Dat-Sun, det är en missil på 
väg mot Pjongyang! Den tycks komma från 
Seoul för fan. 

Det är sen förmiddag i Truingkong, 30 
km utanför Pjongyang i Nordkorea. Kim 
Jong-un, högt älskad ledare av det kor-
eanska folket och marshalk, kommer in i 
kommandocentralen, smått gäspande, och 
avvisar bestämt generalernas hälsningar. 
Han går fram till styrbordet och tittar med 
lysande ögon på den nya attrappen som nu 
är monterad där. Den har engelsk text på 
tangenterna, men han kan ändå läsa nam-
net på attrappen: Commodore 64. 

– Var fick ni tag på den här? frågan han 
upprymd. 

– Herr Marshalk, våra hårt arbetande fos-
terlandsälskande arbetare lyckades få tag på 
den på ett hemligt ställe i Californien.

– Bra gjort! Är den nu inkopplad?

– Jovisst, Store ledare, den är kopplad till 
vår domedagsmissil Kim den store!

– Bra, berätta mig nu vad betyder denna 
knapp, ENTER? 



– hej, så behändigt, då har vi snart ett 
problem mindre.. 

– nej, bästa Dat, vi måste meddela uppåt 
om detta.  ....

Några stunder senare kryllar hela komman-
docentralen av kineser, som febrilt försöker 
kontakta Pjongyang. 

– bara tystnad, herr general. 

– då är det bara att ge tillbaka, sänd genast 
två till Seoul, och med detsamma några till 
Japan också. Jag har koordinaterna här.

Medan händelserna eskalerar i fjärran öst-
ern väcks en sömning Obama och kallas 
ner till kommandorummet. Han möts av 
en orolig generalstab som monterar upp 
en kappsäck med allehanda reglage och 
knappar. 

– What´s up duck? försöker sig Obama 
på. 

– Mr. President, det är Kina! De har avfyrat 
missiler mot Seoul och Japan. Lustigt nog 
ser det ut som om en just landade i Pjong-
yang, en sotare! 

– Det låter bra, och de andra? 

– Ja i Seoul smäller det snart och, det lus-
tiga Mr.President, är att de mot Japan tycks 
vara på väg mot Hiroshima.  

– Jaha, de har säkert våra gamla koordina-
ter..., men vi måste väl retaliera, Japan är 
ju vår bundsförvant, skit i det där Hyun-
dai-landet. 

– Borde ni inte tala med Mr.Romney, 
Mr.President? 

– Varför det, jag är ju president ännu en 
månad till. Vi låter honom, den sk-tstö-
veln, städa upp senare. Var ska jag trycka?

Medan missilerna är på väg mot Kina gryr 
dagen i Europa. Nyheten om nukleära 
explosioner når snabbt regeringarna i de 
europeiska länderna. I Ryssland kallas 
president Putin snabbt in från sin vanliga 
morgonsim med krokodiler och körs i ilfart 
till Kreml. Där konstaterar han snabbt att 
inga missiler är på väg mot Ryssland. 

– Harashoo, då sk-ter vi i det än så länge, 
hur står det annors till med de ryska barnen 
i Finland? Något måste göras!

I Berlin skriker en upprörd Merkel vilt: 

– Donnerwetter Herr Hauptbahnhof, är 
det ingen som kan få tag på den där Hol-
ländaren?  
– Gnädige Frau Kansler, vi har försökt, 
men vi kan inte nå Amsterdam. 

– Dummkopf! Han jobbar i Paris, tror jag. 
Men försök med Cameron i stället!

Det ringer på Downing Street, träää-trää-
trää. Efter en stund lyfts luren.

– No 10, this is Sir Humphrey. 
– ............
– No, I am deeply sorry Sir. I’m afraid the 
PM is at the moment out for his weekly 
lesson in learning to play the bag-pipe.

I Bryssel sitter Barroso vid datorn och 
knappar in betalningsanvisningar: 

– så 30 miljarder till Grekland, och så 20 
till Spanien och så tror jag vi tar 45 ännu 
till Portugal. Hehee. I den här hässäkkän 
märker nog ingen något ...
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I Helsingfors ringer telefonen hos Wallin. 

– Hej Steffi, Calle här, du som har mera 
erfarenhet, hur stavar man till mobilecera, 
är det med c eller s?

På flygfältet får Jutta ett samtal från Jyrki 
just vid check-in.

– Mitä tarkoitat ettei ole enää vakuuksia?

I Stockholm ringer Reinfelt upp kungen: 

– Ers Majestät, vi har en stor kris på 
gång. 

– Jag vet, jag vet, när Sylvia får höra var jag 
var i natt är helvetet lös.

I Tel-Aviv gnuggar Netanjahu händerna 
och pratar högt:  

– få se nu, jag tror vi börjar med Teheran 
och Isfahan, så blir det Damaskus och 
Ryad, två till Kairo. Men var skall vi placera 
de övriga 56 st.?

Också i Teheran trycker man på knappen. 
Sju bomber exploderar omedelbart i sina 
avfyrningsilon, det amerikanska viruset 
Stuxnet 8 har gjort sitt. Den sista, av äldre 
modell, som kör på Windows 3.11, kom-
mer iväg och lyckas nå yttre atmosfären 
och kollidera med ISS-stationen.

Avståndet mellan Indien och Pakistan är 
kort och det tar inte så lång tid att perma-
nent lösa tvisten mellan länderna.

Nu märker Putin att han inte hunnit med 
i svängarna, han glömmer de stackars bar-
nen i imperialist-Suomi och börjar trycka 

på sina knappar. Snart är trafiken över 
Atlanten ömsesidig.

Resten av händelserna är svåra att följa 
upp, dagspressen har fullt upp att försöka 
prioritera händelserna i världen framom 
kungens senaste nattklubbsbesök med 
bilder och allt. Händelserna går dock sin 
gilla gång.

Nu blev det alltså klart att tredje världskri-
get kämpas med kärnvapen. Lika klart är 
att det fjärde kommer att föras med käppar 
och stenar.

Trevlig Maya-dag den 21.12!

Det slutliga svaret på 
den kvistiga frågan

År 1632 hade man i Tyskland 
övergått till den gregorianska 
(nuvarande) kalendern och 
slaget tog plats den 16 nov. 
I Sverige var man kvar i den 
gamla julianska kalendern och 
skrev då 6 nov. Felet åtgär-
dades dock först år 1753 då 
även Sverige tog i bruk den 
nuvarande riktiga kalendern. 
Datumet 6 nov. för slaget änd-
rades dock inte.
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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
  

Taxi  18
Porvoo Borgå

Jonas Fredrikson

 040 - 556 2224



Den 26 maj utdimitterades följande nya skeppare:

Skärgårdsskeppare:

Janne	Aho	 	 Anders	Broberg		 Peter	Broberg	 	 	
Magnus	Björklund	 Tomas	Bäckström	 Patrick	Bärlund	 	 	
Oskar	Eklund	 	 Benjamin	Fredrikson	 Gunilla	Gustafsson	 	
Ulf-Erik	Haglund	 Magnus	Hagman	 Otto	Hedström	 	
Sebastian	Holst		 Anders	Karlsson	 Runa	Karlsson	 	 	
André	Kaustell	 	 Niklas	Lindroos		 Johan	Nyholm	 	 	
Nina	Salenius	 	 Markus	Sandberg	 Roger	Tillman	 	 	
Margita	Uddström	 Sebastian	Weckman	

Kustskeppare:	

Janne	Aho	 	 Anders	Broberg		 Tomas	Bäckström	 	
Tomas	Forsman		 Gunilla	Gustafsson	 Ulf-Erik	Haglund	 	
Sebastian	Holst		 Iiro	Linko	 	 Margita	Uddström	

Förtjänsttecken och vandringspris på vårbalen:
	 	 	 	 	 	 	 	
Intressepokalen		 	 	 Krister	Fagerström	
Puttes	och	Pias	servis	 	 	 Hans	Wahlberg
Stopet	VI	 	 	 	 Nils	Eriksson
Ratten	 	 	 	 	 Bjarne	Creutziger
Carl	Lindhs	minnesplakett	 	 Ulf-Erik	Haglund	

Vandringspris på säsongsavslutningen:
	 	 	 	 	 	 	 	
Kommodorens	pokal	 	 	 Frank	Östergård	


