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NYHETER

NY STYRELSELEDAMOT

Klubben hade årsmöte den 8 febru-
ari. Mathias Grönqvist och Joakim 
Eriksson omvaldes som kommodor 
resp. vicekommodor. Jocke fungerar 
även som sekreterare. Lars Snell
man och Greger Grönroos stod i tur 
att avgå. Greger återvaldes och som 
ny ledamot valdes Filip Fredrikson. 
Patrik Bergman och Frank Öster
gård fortsätter sina mandatperioder.
Bjarne Creutziger fortsätter som 
motorbåtssektionens ordförande och 
Minna Björkman som valkommit-
téns ordförande.

ADJÖ TILL BESTICKRÄKNINGEN

Förbundets examensnämnd har 
denna vår beslutat att den till kust- 
navigeringskursen hörande bestick-
räkningen inte mera fr.o.m. hösten 
2014 hör till examensfordringarna. I 
den kommersiella sjöfarten har detta 
avvecklats redan på 1990-talet. Äm-
net får förstås fortfarande läras ut, 
tex. i den astronomiska navigeringen 
behövs kunskap i detta.

I stället kommer man att mera betona 
vikten av kunskap i avdrift, ström-
mar och tidvatten. Den elektroniska 
navigeringens betydelse ökar säkert. 
I dags dato finns ännu inga färdiga 

TYVÄRR ÅTER EN MISS AV 
JIMMEN I SJÖKORTSFINALEN.

Den årliga finalen i sjökortsnavi- 
geringstävlingen gick av stapeln i 
Tammerfors den 12 april. BNK:s egen 
Jim Eriksson, som i höstens uttag-
ning fenomalt tagit första plats, gjorde 
ett enda kardinalfel i första frågan 
och kom pga. detta in som sjunde 
i finalen. ”Ett idiotiskt skrivfel” sade 
Jim efter finalen. Utan detta hade  
segern varit hans, igen. På samma 
sätt kunde säkerligen Seppo Hima
nen från Kouvolan Kipparit säga, 
som igen placerade sig tvåa, i de 
senaste fyra tävlingarna har han pla-
cerat sig som 3, 2, 2 och nu 2 igen!

Segern denna gång gick till Pursi
seura Ilmarinens Kauko Hirvonen. 
Trea var Jouko Treuthardt från  
Espoon Kipparit och då även 4:n 
och 5:n kom från samma förening, 
och då de överlägset klarade ut-
tagningen kunde Espoon Kipparit 
utropas till ”bästa navigerande 
förening i Finland”. Detta kan var 
och en läsa på deras hemsida! En 
fin prestation!

Från BNK hade denna gång även 
Robert Johansson kvalificerat sig till 
final, men kunde inte deltaga. Denna 
gång deltog ENDAST fyra BNK:re i 
uttagningen. Plats att SKÄRPA SIG! 
Nästa hösts uttagning samt följande 
vårs final blir den sista som leds av 
Rabbe Lutz. Denna final går av sta-
peln på vinnarens hemort Kitee. 
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planer på hur den kommande under-
visningen skall läggas upp.

TRAFI VILL UTLOKALISERA 
BEVILJANDET AV FÖRAR
BREVEN.

Förbundets lärare fick på lärar- 
seminariet i Ekenäs den 22 mars ta 
ställning till Trafis förslag att utloka-
lisera beviljandet av de internationella 
förarbreven för fritidsbåtar till de olika 
båtförbunden. Redan idag görs det 
mesta av förbunden, men nu vill 
man dessutom ge en semiofficiell 
myndighetsfunktion åt förbunden.
Hur övriga länder inom EU ser på 
denna funktion kan man fråga sig. Å 
andra sidan kan konstateras att tex. i 
England fungerar redan idag RYA på 
detta sätt. Förfarande skulle träda i 
kraft åren 2015 eller 2016.

Trafi skulle sålunda fungera som en 
”gummistämpel” samt fortsätta att 
kassera in fiolerna för förarbreven.

EA1 BEHÖVS INTE LÄNGRE.

Kunskaper i att ge första hjälp, kursen 
EA-1, behövs inte längre för att få det 
internationella förarbrevet för fritids-
båt. Det som fortfarande fordras är 
kustskepparexamen, intyg över prak-
tisk förmåga att föra en båt, hälso- 
intyg (=bilkörkort duger), samt 18-års 
ålder. I många EU-länder räcker 16-
års ålder, men i Finland anser man 
att vår officiella myndighetsålder skall 
gälla. Förarbrevet är i kraft tills man 

fyller 70 år, varefter det kan sökas på 
nytt för fem år i sänder.

Förarbrevet kostar idag 130 euro 
och det beviljas för kust- och/eller 
insjövatten och för motor- och/eller 
segelbåt. Vill man öka på kompe- 
tensen bör man söka ett nytt förar-
brev. De som önskar få lov att åka 
på de Europeiska inre farvattnen 
bör ha en CEVNI-examen. Följande 
CEVNI-kurs i BNK hålles våren 2015. 
För att få intyg över den praktiska 
kompetensen bör man i BNK göra en 
sk. ”inssi-körning” för någon av våra 
två auktoriserade körare. Kontakta 
Bjarne Creutziger vid behov. Denna 
körning gäller dock endast motorbåt. 
Ifall förarbrevet sökes för segelbåt 
kan vi ännu inte sköta detta. PORY 
står för denna service. Kontakta 
Bjasse eller lärarna.

Ifall man önskar få förarbrev för  
hyresbåt, dvs. rättan att utföra kör-
ningar med betalande passagerare 
på fritidsbåt, fordras i detta fall föru-
tom en specialexamen även en i 
kraftvarande EA-1 examen. Dess-
utom bör båten ha ett eget lov som 
hyresbåt, och den bör vara besiktad 
för denna klass vart annat år. Det 
är skäl att notera att på en sådan 
hyresbåt under uträttande av en  
hyreskörning de övriga deltagarna 
inte är besättning utan passage-
rare.

Läs mera på www.veneily.fi/sv/ 
sjömanskap/behörighet



�

Beeenkåå njuus

Informationsblad för
Borgå Navigationsklubb rf.
----------------------------------
ansvarig utg. : styrelsen
----------------------------------
No 31 / 14      maj 2014 

Njuus no 32 utkommer hösten 
2014. Redaktionen är tacksam 
för allehanda material inklusive 
fotografier. Deadline för materi-
alet är 30.9.2014.

Fatta pennan !  
 

 Kontaktpersoner

Mathias 040 8281500
Jocke 040 5003596
Mikaela 040 5960859
Patrik 050 3045668
Filip 0400 878076
Greger 040 5163884
Frank 040 5836048
Olle 0400 486680
Rabbe 0400 840736
Bjasse 0400 539627
Jens 0400 491244
Jimmen 040 7789989
Anders 0500 939072
Tea 0400 852277

Hej,

Igen har ett arbetsdrygt år klarats av på Medborgarinstitutet och planeringen 
för följande läsår är under arbete. Nu varslas det om att terminerna skall bli 
en vecka kortare. För att spara pengar, igen! Vi kommer att göra vårt yttersta 
för att få behålla våra nuvarande resurser. Särskilt skärgårdsnavigationen har 
inte möjlighet att med mindre antal timmar uppnå den kompetens som är 
kursens mål.

Man får också hoppas att det övriga kursutbytet inte drastigt skärs ned. 
Under mina 24 år som lärare har jag även aktivt deltagit själv som elev på 
många olika kurser. MI är en trevlig, nyttig och inspirerande aktör inom 
fortbildningsbranschen. Ökad kunskap i vilket ämne som helst bidrar alltid 
till ett ökat mervärde i samhället.
        Rabbe
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Kommodoren har ordet

Efter en ovanligt mild vinter börjar vi nu vänta på sommaren 
som närmar sig. Vårvinterjippot och talkot inhiberades detta år 
p.g.a. svaga isar. Nu kommer arbetsflotten “prodon” till an- 
vändning så ved och virke kan transporteras till Repholmen vid 
behov. Under vintern har styrelsen planerat det inkommande 
årets verksamhetsprogram, som det finns mer att läsa om i  
vårens Njuuus. För tillfället består vår rätt ungdomliga styrelse 
i Borgå navigationsklubb av män med en medelålder på 36 år. 
Vi hoppas att även kvinnor i fortsättningen skulle ställa upp 
som styrelsemedlemmar. I styrelsen har vi på årsmötet i februari 
2014 avtackat Lars Snellman efter en fin insats och välkomnat 
Filip Fredrikson som ny styrelsemedlem. Jag vill även passa på att 
tacka alla medlemmar i föreningen för att ni är med och stöder 
verksamheten. Det har på senare år visat sig att allt färre av de 
som avlagt skepparexamen väljer att ansluta sig som medlemmar 
till BNK, vilket är något vi tillsammans får fundera på, eftersom 
vi givetvis gärna skulle välkomna nya medlemmar  i klubbverk-
samheten. Som avslutning vill jag rikta ett stort tack till alla som 
sponsorerat klubben med rabatter, annonser i Njuusen och annat 
material!

Nu ser vi fram emot en fin och aktiv sommarsäsong!
Välkommen alla medlemmar att njuta av sommaren 
tillsammans på Repholmen!

Mathias 
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har hänt sedan sist...s

Onsdagen 23.10 var det klubbkväll 
på Grand. (föreläsare: Rabbe Lutz)

Rabbe berättade om det senaste i kos-
mologin i allmänhet och om kometen 
ISON, kometen var synlig i novem-
ber-december. På klubbkvällen deltog 
ungeför 15 st 

14.12.2013 Lördag 18:00 BNK- 
Julfest.

Den traditionsenliga BNK-julfesten 
hölls i Tjusterby. Det serverades jätte- 
god julmat. För programmet stod bl.a. 
gästföreläsaren Svante Ewalds som 

berättade om sin seglats i Medelhavet 
med sin egen segelbåt s/y Ayfer till-
sammans med sin fru Nina. Julbisin 
besökte oss med namnlösa julklappar, 
Borgå Lucia var på besök, lotteri, 
pengpétanque, det var pokalutdelning 
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och förtjänsttecken. Klubbens guld- 
medalj delades ut till tidigare kommo-

OVAN: Svante Ewalds berättar om 
sin seglats i medelhavet

TILL VÄNSTER: Kommodoren 
överräcker BNK:s guldmedalj till 
emerituskommmodor Marina Sjö-
holm.

7.2.2014 Fredag k.19.00. Årsmöte

Då var det årsmöte på Grand, med supé 
efter mötet.
På årsmötet behandlades de punkter 
som enligt stadgan ska behandlas på 
årsmötet. På mötet deltog 24 perso-
ner.  

dor Marina Sjöholm
På julfesten deltog 72 personer.
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Klubbkväll 17.4 kl.19.00 på 
Grand, terassen. 

(OBS, beroende på när Njuus postas 
så kan det vara att klubbkvällen redan 
varit)
 
På klubbkvällen 16.4.2014 på Grand 
(ingång från parksidan) så får vi  
Rymaco på besök och så ska vi tävla 
med frågesport tävligen Stopet. Läs 
mera om klubbkvällen på bnk.fi
 
Vårtalko o. säsongsöppning på 
Repholmen 17.5 kl.10.00
Vi städar upp Repholmen och gör den 

händer ännu i år...

i ordning för säsongen och Vårbalen. 
Besiktarna är också på plats i fall du 
vill ha din båt besiktad.
 
Vårbal på Repholmen 24.5 18.00

Skeppardimmision på Repholmen. 
Pokalutdelning och dans till live 
musik och supé. Besiktarna är också 
på plats.
 
Traditionsenlig BNK-Regatta 14.6  
kl.10.00 (skepparmöte 09:00)
 
16.8 kl.10:00 Familjenavigering på 
Repholmen, KNYTKALAS (SNAVS 
gästar Repholmen).
Programkommittén ordnar program, 
skattjakt för de yngre medlemmarna. 
Ta gärna med era vänner och bekanta 
som ej är medlemmar till familje-
navigeringen för att bekanta sig med 
klubbens verksamhet och Repholmen. 
Alla är hjärtligt välkomna. 

9.9 kl.18.00 Kräftskiva på Rephol-
men, KNYTKALAS

27.9 kl.18:00 Säsongsavslutning på 
Repholmen.
 
22.10 ons kl.19.00 Klubbkväll. 

6.12 Lördag. Julfest och
självständighetsbal på Grand. 

Läs mera på bnk.fi eller i BBL om dessa 
evenemang då tiden närmar sig. 
 

Årsmötet godkände styrelsens före-
slagna föredragningslista och mötet 
förlöpte enligt den. Noteringsvärt från 
årsmötet, Lars Snellman ville stiga åt 
sidan från sitt förtroendeuppdrag som 
ledamot i styrelsen och som ny leda-
mot i styrelsen valdes Filip Fredrikson.  
Motorbåtssektionens ordförande Bjarne 
Creutziger föreslog att höja skrovbesikt-
ningen till 50 € och mötet godkände 
förslaget. På årsmötet delades också ut 
vandringspriset för Sjökortsnavigering 
som i år gick till Jim Eriksson och 
så delades glädjefyren ut åt Marie 
Grönroos. 
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Hej alla BNK:are.

Efter en snöfattig och mild vinter börjar 
det så småningom klia i båtfingrarna.

I år kommer vi att ha en ny besiktare, 
som heter Danne (Dan) Lindberg. 
Danne är relativt ny aktiv medlem som 
ofta besöker Repis.

Denna vår har vi besiktningsdagar på 
säsongöppningen, vårbalen, 3.6 Tirmo, 
4.6 Hammars och 11.6 på Borgå 
åstrand.

Jocke sköter Tirmobesiktningen. Har 
du båten vid vägen till Tirmo, kan du 
ringa honom tel. 0405003596. Jocke 
kör till Tirmo via Vålax och tillbaka 
via Ebbo. Det är även önskvärt att du 
ringer Jocke om du besiktar båten i 
Tirmo, så kan vi vara flera besiktare på 
plats vid behov! Åstrandens besiktning 
är en gammal grej som vi har återinfört 
på programmet. Tanken är att vi kom-
mer gående till båtarna, som är förtöjda 
vid sina egna båtplatser på både västra 
och östra sidan av Borgå å och Sakta 
Farten. Kommer du till besiktnin-
gen längre ifrån, kan du lägga an vid 
gratisplatserna före Mannerheimgatans 
bro. Besiktarna hittar du på ”Kippari- 
kiosken”. Även här är det önskvärt att 
du anmäler dej på förhand till Jocke 

eller undertecknad tel 0400539627. 
På Repis besiktar vi också båtar alla 
veckoslut i maj och juni om det finns 
besiktare på plats.

Priser på flaggor, vimplar och årsbe-
siktningen är oförändrade. Priset på 
skrovbesiktningen stiger från 35 € till 
50 €.
I år tar vi inte mera kontant betalning. 
Vi skickar räkning med höstens njuus 
för flaggor, vimplar och besiktnings- 
avgifter. 

Besiktarna önskar en trygg och säker 
båtsäsong utan problem och med pass-
liga vindar och mycket sol.

navigationskurserna

Höstens två skärgårdskepparkurser 
(Jens Rönn och Jim Eriksson) resulte-
rade i 19 nya skeppare. Vårens kustkurs 
(Jens Rönn) gav 8 nya kustskeppare. 
Kursen i astronomisk navigering (Rab-
be Lutz) gav 6 nya högsjöskeppare. 
Anders Hagman drar för tillfället en 
VHF-kurs.Till hösten planeras igen två 
skärgårdskurser. – Övrigt program slås 
fast senare i vår.

Bjasse

besiktarens spalt
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MEDLEMS- och andra AVGIFTER för år 2014 	

	 	        
        
Medlemsavgifter:        
        
  Inskrivningsavgift (inkl.medl.avg)   70 € 

 (gäller inte nya skeppare  
 från egna kurser)       
 Huvudman i matlaget    25 €     
 Nyinskrivna från egna kurser  25 €     
 Övriga i matlaget    13 €     
        
 Medlemsavgifterna faktureras i samband med vårens Njuus.    
   
 Kom ihåg att meddela referensnumret när ni betalar    
 medlemsavgifterna!       
        
        
Besiktningsavgifter:        

        
 Årsbesiktning    15 €     
 Grundbesiktning    50 €     
        
        
Repholmsavgifter:        
        
 Landström på bryggan   2,5 € / dygn    
       
 Bastu, säsongskort     50 € /båtlag   
 Bastu, engångsavgift   10 € /h/båtlag   
 Bastu, förhandsbeställd   20 € /h    
        
 Repholmsavgifterna faktureras i samband med höstens Njuus    
   
 Kom ihåg att meddela referensnumret när ni betalar    
 Repholmsavgifterna!       
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Klubbens kontaktuppgifter samt 
funktionärer för år 2014   

    
Styrelsen    
Kommodor  Mathias Grönqvist 040-828 1500 kommodoren@bnk.fi 
Vicekommodor, 
sekreterare  Joakim Eriksson 040-500 3596 juhapim@gmail.com  
ledamöter Patrik Bergman 050-304 5668 patrik.bergman@yahoo.com 
 Greger Grönroos 040-516 3884 greger.gronroos@gmail.com 
 Filip Fredrikson 0400-878 076 filip.fredrikson@gmail.com 
 Frank Östergård 040-583 6048 frank.ostergard@gmail.com 
Lärare 
 Rabbe Lutz 0400-840 736 rabbe.lutz@pus.fi 
 Jim Eriksson 040-778 9989 jim.eriksson@ensto.com   
 Anders Hagman 0500-939 072 anders.hagman@pp2.inet.fi 
 Jens Rönn 040-529 4777 ronn.jens@gmail.com 
    
Webmaster  Mathias Grönqvist 045-354 2377 kommodoren@bnk.fi 
Medlemssekreterare    
 Mikaela Eriksson 040-596 0859 medlemssekreterare@bnk.fi 
Kassör  Mikaela Eriksson 040-596 0859 kassa@bnk.fi 
    
Bokförare  Minna Björkman 040-550 9825 minnah.bjorkman@hotmail.com 

Njuus-redaktionen    
Chefredaktör Rabbe Lutz 0400-840 736 rabbe.lutz@pus.fi 
Annonskoordinator   Greger Grönroos 040-516 3884 greger.gronroos@gmail.com 
    
Repholmens disponent 
 Stig-Olof Östergård 0400-486 680 olle@byggostergard.org 
Besiktning    
ordförande Bjarne Creutziger 0400-539 627  bcreutziger@hotmail.com 
besiktningsman Joakim Eriksson 040-500 3596 juhapim@gmail.com   
 Anders Hagman 0500-939 072 anders.hagman@pp2.inet.fi 
 Dan Lindberg 0400-558 465 daaarne@gmail.com   
 Frank Östergård 040-583 6048 frank.ostergard@gmail.com 
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Programkomittén    
ordförande Tea Svärd- Eriksson 0400-852 277 svardtea@gmail.com 
    
Repholmskomittén    
ordförande Stig-Olof Östergård 0400-486 680 olle@byggostergard.org 
    
Valberedningskommittèn    
ordförande Minna Björkman 040-550 9825 minnah.bjorkman@hotmail.com 

    
Klubbens adress Borgå Navigationsblubb rf E-mail: info@bnk.fi 
 c/o Grand Luckan Hemsida: www.bnk.fi 
 Biskopsgatan 28 Facebook: www.facebook.com
 06100  Borgå, Finland  /borganavigationsklubb 
    
Klubbens konto: Aktia IBAN:FI4340501950009455   

Kommittéer för år 2014  
  
Repholmskommittén  
Repholmens disponent, ordförande Stig-Olof Östergård 
 Peter Björkman 
 Bjarne Creutziger 
 Rainer Liljestrand 
 Dan Lindberg 
 Hannu Rimaila 
 Hans Wahlberg
 Johan Fransman 
  
Motorbåtssektionen, Besiktning  
ordförande Bjarne Creutziger 
besiktningsman Joakim Eriksson 
besiktningsman Anders Hagman 
besiktningsman Dan Lindberg 
besiktningsman Frank Östergård 
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Programkommittén  
ordförande Tea Svärd-Eriksson 
 Marie Grönroos 
 Sabina Sandström 
 Lars Snellman 
  
Skolningskommittén  
ordförande, lärare navigation Rabbe Lutz 
lärare, praktisk båthantering Bjarne Creutziger 
lärare, navigation (SS&KS) Jim Eriksson 
lärare, praktisk båthantering Joakim Eriksson 
lärare, radar,VHF&CEVNI Anders Hagman 
 Hannu Rimaila 
lärare, navigation (SS&KS) Jens Rönn 
  
Valberedningskommittén  
ordförande Minna Björkman 
 Marina Sjöholm 
 Nina Wesslin 
  
Webbkommittén  
webbmaster Mathias Grönqvist 
 Joakim Eriksson 
 Päivi Pietiäinen 

        En kvistig fråga

Programkomittén    
ordförande Tea Svärd- Eriksson 0400-852 277 svardtea@gmail.com 
    
Repholmskomittén    
ordförande Stig-Olof Östergård 0400-486 680 olle@byggostergard.org 
    
Valberedningskommittèn    
ordförande Minna Björkman 040-550 9825 minnah.bjorkman@hotmail.com 

    
Klubbens adress Borgå Navigationsblubb rf E-mail: info@bnk.fi 
 c/o Grand Luckan Hemsida: www.bnk.fi 
 Biskopsgatan 28 Facebook: www.facebook.com
 06100  Borgå, Finland  /borganavigationsklubb 
    
Klubbens konto: Aktia IBAN:FI4340501950009455   

d) Två segelfartyg närmar sig varandra så att fara för sammanstötning 
kan uppstå (se bilden). Fartyget som har vinden in på babordssida 
(A), ser ett fartyg i lovart men kan inte 
med säkerhet avgöra, om det andra 
fartyget (B) har vinden in på babords- 
eller styrbordssida! 
Vem väjer?
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Bastureglerna

Allmänna bastuturer fredagar och lördagar, gäller från säsongsöppning till 
julfesten.

Kl. 18.00 – 19.30 dambastu
Kl. 19.30 – 21.00 herrbastu
OBS! Bastusäsongen varar året om, inte mera från invigning till årslutet!
Observera att hela tiden 18.00–19.30 är reserverad för damer, även om det inte finns damer på 
holmen, som börjar bada kl. 18! Det kan vara båtlag i ankommande som vill använda sig 
av turen.

Bastuavgifterna på Repholmen:

Säsongskortet kostar 50€/båtlag det gäller ALLT badande, privatbastu samt allmänna turer!
Och om du väljer att INTE skaffa säsongskortet så är engångs avgiften 10€/h/båtlag för 
privatbastu och de allmänna dam/herr -bastu turerna.

Säsongskortet kostar 50 €/båtlag 
Engångsturerna är 10 €/h/båtlag
 
OBSERVERA att ALLT badande kostar. Det fins Inga gratis bastuturer.

Övriga turer (1 timme) reserveras personligen i bastuhäftet (Postlådan med häftet finns på 
bastuväggen), tidigast kvällen innan efter kl. 21.00. Säsongskort kan inlösas 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.

Gäster badar på de allmänna turerna eller med sina värdar.

OBSERVERA, MYCKET VIKTIGT!
ALLA som badar, skriver sitt namn i bastuhäftet. 
ÄVEN PÅ DE ALLMÄNNA BASTUTURERNA!

Om du vill hyra bastun på förhand, vänligen kontakta disponenten (Olle Östergård 
0400 48 66 80). 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.18.00 – 21.00 ) kan inte bastuturer hyras.
Den som badar först eldar bastun, värmer vattnet i grytan och fyller såarna med vatten. Enbart  
sött vatten används i grytan. Se till att det finns ved och vatten för följande bastubadare och   
lämna bastun i prydligt skick.                 Styrelsen 27.3.2014
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  Verksamhetsprogram för 2014       
               
  7.2    Fre kl. 19:00 Årsmöte, Grand, Supé 

15.2.   Lö kl. 09:00 Båtmässa H:fors

  1.3    Lö kl. 10:00 Vårvintertalko på Repholmen

16.4  On kl. 19:00 Klubbkväll / Stopet Grand

17.5  Lö kl. 10:00 Vårtalko / Säsongsöppning på Repholmen

24.5  Lö kl. 18:00 Vårbal på Repholmen

14.6  Lö kl 10:00 BNK-Regatta Repholmen

16.8  Lö kl 10:00 Fam.navigering på Repholmen ( Knytkalas)                                                                     

    (SnavS som gäst på Repholmen)

6.9 Lö kl. 18:00 Kräftskiva på Repholmen (knytkalas)

27.9  Lö     kl 18:00 Säsongsavslutning på Repholmen

22.10 On    kl. 19:00 Klubbkväll

November   Sjökortsnavigeringstävling

6.12 Lö kl 17:00 Julfest och självständighetsbal på Grand

År 2015

6.2 Fr kl 19:00 Årsmöte, Grand, Supé

Mars           se bnk.fi Båtmässan i Stockholm                                 

  (tillsammans med Snavs och ENK, OBS, följ bnk.fi då tiden                          

  närmar sig för att se om resan blir av, och hur man anmäler sig mm.)           

Båtbesiktning

17.5 lö  Repholmen
24.5 lö  Repholmen
  3.6 Ti kl  19-20 Tirmo  anmälningar 
  4.6 On kl  18-19 Hammars 
11.6 On kl  18-20 Åstranden rörliga besiktare

Observera att mera detaljerad information står på vår hemsida bnk.fi då ett 
program börjar vara aktuellt. Där informeras också ifall det sker ändringar. Också 
i Njuusen och i BBL kommer det att informeras. I Borgåbladet publiceras det i 
spalten Föreningar på onsdagar.
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-
 

Ordningsregler 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  
identifieras 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  
förbindelsebåt

•	 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
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•	 Mellan kl 22 och 8 skall all störande aktivitet försiggå i paviljongen,  
grillhuset 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. 1 st. Begränsningen gäller ej medföljande barn.

•	 Gästande båtar anländer efter värden och far iväg före värden

•	 Värden ansvarar för sina gäster

•	 Övrigt besök av utomstående räknas som uthyrning av holmen

•	 Landström finns att tillgå på bryggan, användning kostar 2,5€/dygn,  
användaren skriver i El-häftet och faktureras i samband med höstens njuus

•	 Användning av ”cupevärmare” och motsvarande värmefläktar i båtarna  
skall undvikas, använd oljefyllda batterier istället för att undvika  
överbelastning av bryggans elsystem!

Husdjur:
•	 Alla husdjur skall ALLTID 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. 12.00

•	 Paviljongen och grillstugan skall hållas städade. 
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•	 Toaletterna bör hållas städade

•	 Utrymmen som använts bör sättas i ordning före kl.12 följande dag

•	 Tobaksrökning är förbjuden inomhus

Paviljongens kök

•	 Köket i paviljongen kan användas av klubbens medlemmar 

•	 Kylskåpet får ändast användas av programkommittén vid de tillställningar  
på Repholmen som arrangeras av kommittén.På veckosluten låser någon 
medlem av Rephomls- eller programkommittén upp dörren till köket. Den 
sista som lämnar holmen ser till att låsa dörren till köket!

•	 Håll köket rent!

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  
förbindelsetrafik 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:

•	 Uppgörande av öppen eld förutom i grillen är förbjuden på hela holmen.  
I grillen 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, dörren till köket är låst och att gasgrillen är över-
täckt med sitt skydd.
       Styrelsen 27.3.2014
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Svar på den kvistiga frågan (frågan ställdes i denna 
vårs skärgårdsskepparexamen):

Enligt sjövägsreglerna bör den som har vinden in på babords sida väja. 
Samtidigt gäller även att den som är i lovart (uppe i vind) är väjnings-
skyldig. Och slutligen sägs att ifall en båtfarare tvekar huruvida han är 
väjningsskyldig skall han anse sig vara det. 

Nu tvekar båten A då han inte kan se om B har vinden in från styrbords 
eller babords sida. A skall således väja.Men hur förfar då B? Han vet att 
han har vinden in från babords sida och han är ju uppe i vind. Även B 
anser sig vara väjningsskyldig. 

En följdfråga: Hur väjer A och / eller B?

Priser 2014 (i kraft åtminstonde tom. 31 aug 2014)	

Material att köpa av klubbens funktionärer

VIMPLAR& MÄRKEN

medlemsmärken 10
stjärnor 2
kokard 11
blusmärke 10
kompetensvimpel 27
skepparmössa 32

beställs av Rabbe

FLAGGOR

klubbvimpel 30
liten flagga 35
stor flagga 40
hedersmedlemsflagga ca. 50

beställs av besiktarna

KURSMATERIAL

skärgårdsbok 26
kustbok 23

högsjöbok 31
Carta Marina 13
Carta Navigationis 13
plottingkort 8
fyrlista 6
transportör 13
passare, linex 11
passare, metall 7” 23
Nautical 40
SRT-tabeller 35
CEVNI 25
vädret o. havet 15

             beställs av Rabbe
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Mera om den kvistiga frågan

Situationen är ju den att båda båtfararna anser sig vara väjningsskyl-
diga. Bra! Det existerar ju ingen förkörsrätt till sjöss. Men hur väjer de? 
Reglerna säger att man inte skall väja framför den andra utan gå bakom 
denna. Detta betyder att A väjer åt babord. Båten B tänker på samma sätt: 
han väjer åt styrbord för att gå bakom A. Båda väjer alltså åt samma håll. 
Är de mycket nära finns det en uppenbar risk för sammanstötning.

Att väja betyder inte att endast röra på ratten. Man kan också dra ner på 
farten! (”Vem har nu sett en segelbåt som dragit ner på farten?”). Men det 
är just så man gör. A väjer åt babord, går alltså upp mot vinden, farten 
avtar automatiskt i detta skede. B har det lite svårare. Då han väjer åt 
styrbord är han tvungen att jippa, vilket tar litet mera tid. 

Antingen leder detta till att A stannar upp (han behöver ju inte göra en 
stagvändning) och B hinner gå bakom A, eller så märker B i tid att A 
faktisk väjer vilket gör att B avbryter sin manöver. Det viktiga här är att 
dessa väjningsmanövrer sker i GOD TID och görs så att den andra båten 
KLART uppfattar vad den andra gör.

Klubbkväll 16.4.2014 på Grand

På klubbkvällen den 16.4.2014 så hade vi besök av två gästföreläsare. Leif 
Sandholm från Rymaco Oy som berättade om pyroteknik, säkerhet på sjön 
och viktiga detaljer att tänka på angående säkerhetsutrustning som finns på en 
båtar. Han tog också emot föråldrad pyroteknik. Dessutom så hade vi Robi 
Gripenberg från X-Yachting som berättade om sjösäkerhet, och demonstrerade 
och förevisade en nyutvecklad och mycket smart kastlina (http://mobline.se/) 
som han är återförsäljare för. 
Sedan så tävlades det i frågesporttävlingen Stopet: Frågorna hade hedersmedlem 
Tom Grönqvist i år igen sammanställt. Den här gången var det tre stycken som 
delade på de flesta poängen i den första omgången (Fagi, Stigu och Greger) vilket 
ledde till tilläggsfrågorna. I den andra omgången tog Greger Grönroos hem 
segern med de flesta poängen. Grattis Greger!



��

Styrelsen meddelar

 Samtidigt som tryckkostnaderna och postningsavgifterna de senaste 2–3 
åren har skjutit i höjden så har det blivit allt mera utmanande att få sponsorer 
att delta med annonser i klubbens tidning Beeenkåå njuus och i synnerhet då 
det gäller höstens njuus. Det är en ekvation som inte går ihop i längden. För 
att inte behöva höja medlemsavgiften så har styrelsen planerat att intensifiera 
försäljningen av BNK produkter och kläder.     
Eftersom styrelsen har fått feedback av medlemmar som önskat en modernare 
logo som kunde användas på kläder och andra BNK-produkter som finns till 
försäljning, har styrelsen tagit fram en “marknadsförings logo” som kommer att 
användas på material avsatt till just marknadsföring av klubben, samtidigt som 
den från tidigare existerande BNK logon kommer att fungera som klubbens 
officiella logo.   
 Logons form är framtagen för att se bra ut även som broderad på textilier, 
d.v.s. många och små bokstäver har lämnats bort lika som små detaljer
  Observera att den här nya logon INTE ersätter den tidigare använda 
klubblogon som fortsättningsvis kommer att vara klubbens officiella logo. Den  
används på vimplar, flaggor, stämplar, dokument och andra officiella samman-
hang där klubbens registrerade officiella logo används. 

Den nya logon som för tillfället kallas för “marknadsföringslogo” så ser ut så 
här
    

 
Detta betyder att klubben har 3 st logon. Och de två andra logorna är

 
 Klubbens officiella registerade logo.
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Borgå dragonregemente
Porvoon rakuunarykmentti

Fest- och möteslokal
Juhla- ja kokoustila

jokikatu24@porvoo.inet.fi
040  502 7326

BNK klistermärke som medlemmar är berättigade att 
klistra på sin båt

Styrelsen kommer nu under våren att ta fram en del produkter och ett kläd- 
sortiment som kommer att komma till försäljning på bnk.fi så fort som 
möjligt.

Taxi   18
Porvoo Borgå

Jonas Fredrikson



��



��

Nu ingår Borgåbladets digitala utbud 
i alla prenumerationer!

Ta i bruk eBBL 
redan i dag!
Mera info hittar du på hbl.fi/digitaltutbud

Är du inte ännu prenumerant?
Gå då till bbl.fi/kampanj
och beställ Bbl.

  Asentajantie 12, Puh. 521 6200
    www.porvoonlukkohuolto.fi

Begravningsbyråer

NYMAN & Co Ab
Begravningsbyrån för hela Östnyland.

Heltäckande begravningsbyråtjänster i 
tredje generation.

Biskopsgatan 28, 06100 Borgå
Fredsgatan 16, 06100 Borgå

Tfn. 019-574 6600
www.hautausnyman.fi

Begravningsbyråer

NYMAN & Co Ab
Begravningsbyrån för hela Östnyland.

Heltäckande begravningsbyråtjänster i 
tredje generation.

Biskopsgatan 28, 06100 Borgå
Fredsgatan 16, 06100 Borgå

Tfn. 019-574 6600
www.hautausnyman.fi
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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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Ma-Pe
Må-Fre 9-18 La

Lö 9-14
Kisällintie 4B Gesällvägen
06150 PORVOO- BORGÅ
Puh/Tel. 019-524 7750

Telefax 019-524 5924
Tom Ahlberg 040 708 8528
Kenneth Lilja 050 408 8200

Lihapuoti Köttboden

Ab HEREK Oy 

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



��

Kaikkea rakentamiseen
         ja remontointiin

Allt för byggande
    och renovering

Järnhandel med betjäning
Palveleva Rautakauppa

Simolinsvägen 3, Borgå |  0424 66191  
Vardagar 7-18, lördagar 8-14

www.simolin.  |  myynti@simolin. 

Universal Stone 
Ekologiskt, giftfritt 
rengöringsmedel för 
hemmet och båten 

Medila Oy Ab
Båtmästarvägen 17, 07410 Kråkö   Tel. 050 370 5165
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Våra servicenumror: 

Telefontjänst 010 257 3501
Finansieringstjänster 010 257 3503
Placeringstjänster 010 257 3505
Juridiska tjänster 010 257 3507
Företagstjänster 010 257 3508
Försäkringstjänster 010 253 0022

Professionella bank- 
och försäkrings  -
tjänster för dina 

behov.

Borgå, Krämaretorget 2

NJUT AV SOMMAREN!

52 KURIREN

 Industrivägen 24, Borgå 

Under samma tak värme, vatten, 
ventilation och el.

Saman katon alta lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö.
Under samma tak värme, vatten, ventilation och el.

Teollisuustie 24 Industrivägen, PORVOO-BORGÅ

Ota yhteys
Tag kontakt

BORGÅ ELEKTRISKA AFFÄR

PORVOON SÄHKÖLIIKE

OY LVIS-  -VVSEL AB

Saman katon alta lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö.
Under samma tak värme, vatten, ventilation och el.

Teollisuustie 24 Industrivägen, PORVOO-BORGÅ

Ota yhteys
Tag kontakt

BORGÅ ELEKTRISKA AFFÄR

PORVOON SÄHKÖLIIKE

OY LVIS-  -VVSEL AB

Saman katon alta lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö.
Under samma tak värme, vatten, ventilation och el.

Teollisuustie 24 Industrivägen, PORVOO-BORGÅ

Ota yhteys
Tag kontakt

BORGÅ ELEKTRISKA AFFÄR

PORVOON SÄHKÖLIIKE

OY LVIS-  -VVSEL AB
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Vårbal    

Lördagen 24.5.2014    kl.18.00    på Repholmen

Program: Skeppardimission 
 Supé
 Lotteri
 Dans till  Bilebändi Inferno

Pris: 30,- (skolbarn 10,- familj 70,-)

Murena avgår från kajen vid Ågatan kl.17.00. Retur kl.01.00.
 Båtbiljett 10,- / person tur o retur. 
 Vid behov kan transport till Kuggen ordnas tidigare.

Bindande anmälan senast 15.5.2014 till anmälningar.bnk.fi
Meddela också allergier och om ni kommer med Murena. 
Om njuusen kommer ut först vecka 20 går det bra att anmäla sig 
tom. 18.5

PS. Ta egen dryck med och gärna lotterivinster.

Hjärtligt välkomna!

Rabbes försök att ordna en resa till Normandie och tidvattnet i Mont St.Michel 
stötte igen på patrull. Denna gång var det inte BNK:arnas intresse utan det att 
vår samarbetspartner i Finland inte kunde prestera ett vettigt pris till det program 
som gjorts upp. Då en femdagars resa blir att kosta över 1600 euro och med Paris-
tillägget långt över 2000 euro fungerar det inte. Vi avstod från att erbjuda detta. 
Vi kommer nu att söka nya kontakter och hoppas kunna återkomma senare.

www.vinlandsresor.fi
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Verksamhetsprogram �0��
  
�.�.�0�� kl. �0 Vårvinterjippo/talko på Repholmen 
��.�.�0�� kl. �� Klubbkväll + Stopet på Grand 
��.�.�0�� kl. �0 Vårtalko o. säsongsöppning på Repholmen 
��.�.�0�� kl .�� Vårbal på Repholmen 
�.�.�0�� BNK får besök av Marsund båtklubben 
��.�.�0�� kl. �0 BNK Regatta 
��.�.�0�� kl. �0 Familjenavigering, Repoholmen (knytkalas) 
�.�.�0�� kl. �� Kräftskiva på Repholmen (knytkalas) 
��.�.�0�� kl. �0 Säsongsavslutning på Repholmen 
��.�0.�0�� kl. �� Klubbkväll på Grand 
Nov. �0�� Sjökortsnavigeringstävling  
�.��.�0�� bnk.fi Julfest och självständighetsbal på Grand 
  
�.�.�0�� kl. �� Årsmöte, Grand 
Mars �0�� Båtmässa i Stockholm 
  
Besiktning  
��.�.�0�� Repholmen kl.�0-�� 
��.�.�0�� Repholmen kl.�0-�� 
�.�.�0�� Tirmo kl. ��-�0 (Anmälning !) 
�.�.�0�� Hammars kl. ��-�� 
��.�.�0�� Åstranden – Rörliga besiktare kl.��.�0 

BNK medlemskort �0��
   
Styrelsen   
Kommodor  Mathias Grönqvist 0�0-��� ��00
Vicekommodor Joakim Eriksson 0�0-�00 ����
ledamöter Patrik Bergman 0�0-�0� ����
 Greger Grönroos 0�0-��� ����
 Filip Fredrikson 0�00-��� 0��
 Frank Östergård 0�0-��� �0��
Lärare Rabbe Lutz 0�00-��0 ���
 Jim Eriksson 0�0-��� ����
 Anders Hagman 0�00-��� 0��
 Jens Rönn 0�0-��� ����
Repholmens disponent Stig-Olof Östergård 0�00-��� ��0
Kassör  Mikaela Eriksson 0�0-��� 0���
Medlemssekreterare  Mikaela Eriksson 0�0-��� 0���
Webmaster  Mathias Grönqvist 0�0-��� ��00
Besiktning Bjarne Creutziger 0�00-��� ��� 
 Joakim Eriksson 0�0-�00 ����
 Anders Hagman 0�00-��� 0��
 Dan Lindberg 0�00-��� ���
 Frank Östergård 0�0-��� �0��
Njuus redaktionen   
Chefredaktör Rabbe Lutz 0�00-��0 ���
Annonskoordinator Greger Grönroos 0�0-��� ����
Kommittéernas ordförande   
Programkommittén Tea Svärd- Eriksson 0�00-��� ���
Valberedningskommittèn Minna Björkman 0�0-��0 �� ��
Klubbens konto: Aktia IBAN: FI���0�0���000����


