
�

Beeenkåå njuus            
no 32/2014



�

sommaren  2014

   Servering till bords på vårbalen

Vanessa i köket

                                    Skattjakten kan börja               Hanski får ratten



�

NJUUSEN FÅR NY CHEFSRE-
DAKTÖR

Efter 16 år vid rodret och 32 nummer 
av Njuus avgår Rabbe efter detta 
nummer som chefsredaktör. Han be-
rättar senare i numret om varför detta 
steg och dessutom berättar han om 
hela Njuusens historia; dvs. hur blev 
det en Njuus överhuvudtaget.

Styrelsen har febrilt sökt någon villig 
att göra jobbet, men då ingen (HIT-
TILLS) har anmält sig beslöt kom-
modor Mathias att åtminstonde tills 
vidare fatta pennan. 

Detta nummer är gjort redan litet som 
ett samarbete mellan Rabbe och 
Mathias. Fr.o.m. vårens Njuus svarar 
Mathias för texten medan Rabbe en 
tid kommer att kvarstå som konsult.

TRAFI UPPHÖR MED TRYCKTA 
UNDERRÄTTELSER.

NYHETER

Trafis underrättelser för sjöfarande 
(UfS) utkommer i tryckt form för sista 
gången 20.12.2014.

Uppdateringar av tryckta sjökort kan 
från början av 2015 göras med hjälp 
av följande tjänster:
- Den kostnadsfria PDF-versionen 
av Underrättelser för sjöfarande på 
Trafikverkets webbsidor
-Den kostnadsfria sjökortsspecifika 
uppdateringstjänstwen på Trafik-
verkets webbsidor.

www.likennevirasto.fi > Trafiknät > Sjökort > Uppdateringstjänsten för sjökort

SJÖKORTSNAVIGATIONSTÄVLING-
EN ÄR I GÅNG

Den årliga tävlingen i sjökorts-navi-
gering har startat och ett utvalt gäng 
i BNK har fått tävlingsuppgifterna 
sig tillsända. Om någon känner sig 
förfördelad är det bara att vända sig 
till Rabbe. Det är mycket viktigt att 
många deltar, för att kunna deltaga 
i klubbkampen måste varje förening 
ha åtminstonde tre deltagare.

Det är nu femte och sista gången 
som Rabbe fungerar som ordförande 
för arbetsgruppen som uppgör täv-
lingen. Nästa höst övergår ansvaret 
till Dani Sipilä från Espoon Kipparit. 
Uppdraget är 5 år långt.

Uttagningstävlingen avslutas den 
25.1.2015 varefter de 20 bästa kall-
las till Finska Mästerskapet någon 
gång i mars-april månadsskiftet.De 
individuella Finska Mästerskapen 
har avgjorts sedan 1987 och bästa 
förening är Tampereen Navigaatio-
seura med 10 titlar. BNK är tvåa med 
6 titlar.

Klubbkampen (”Bästa navigerande 
förening”) avgörs nu för tredje 
gången. År 2013 vann Tampereen 
Navigaatioseura och senaste vår 
2014 vann Espoon Kipparit. Borde 
vara tid för BNK att ta hem trofén!
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Informationsblad för
Borgå Navigationsklubb rf.
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ansvarig utg. : styrelsen
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No 32 /14  den 5 november 2014

Njuus no 33 utkommer omkring                                           
den 10 mars 2015. Redaktionen 
är tacksam för allehanda materi-
al inklusive fotografier. Deadline 
för materialet är 24.2.2015.

Fatta pennan !  
 

JAG TACKAR FÖR MIG.

Nu är således beslutet fattat. Detta är mitt sista nummer av Njuus. Ma-
thias tar nu över. Detta är ju faktiskt nr 100 000 ifall man skriver digitalt. 
Allt måste någon gång förnyas, vinklas om, få ny fräschhet. Jag känner 
att jag inte mera kan stå för sådana trender.

16 år med Njuus, och dessutom klubbens 40- och 50-års historiker tömmer 
lätt pajatson. Ideerna tar slut och, tyvärr också, det tidigare brinnande 
intresset glöder nu endast svagt. Gaspedalen har blivit broms.

På samma sätt som jag lämnade kommorsjobbet för 6 år sedan så är det 
tid att ge detta vidare till nya krafter. För att inte bli en broms.

Jag önskar Mathias all lycka med uppgiften.

       Rabbe

 Kontaktpersoner

Mathias    045 3542377
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 
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Kommodoren har ordet

 
Tack för det gångna året till alla medlemmar, funktionärer, sty-
relsemedlemmar, annonsörer och andra sponsorer. Under året 
har vi med talkokrafter fått ett fint nyrenoverat kök. Satsningen 
lönade sig då vi sedan har fått njuta av egenhändigt tillredd 
läcker mat under sommarens olika evenemang och anlitande 
av catering har inte längre behövts. 

Det varma och fina vädret har gjort att våra medlemmar levt ett 
aktivt båtliv och har semestrat långt ute i skärgården. Det är 
fint att så många har valt att dela sina upplevelser med oss an-
dra BNK:are och att vi på BNK:s facebook sida genom bilder 
och berättelser har kunnat följa med intressanta färder till fina 
hamnar och strandhugg.

Samarbetet med SNAVS och Ekenäs Navigationsklubb har 
fortsatt. Framtida samarbete har diskuterats och glädjande 
nog deltog representarer från SNAVS i årets familjenavigering 
på Repholmen trots det dåliga vädret. 

I år firas julfesten på självständighetsdagen på Grand och jag 
önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna, liksom till andra 
evenemang som Du kan läsa mera om här i Njuusen och på 
vår hemsida. På hemsidan lönar det sig även att bekanta sig 
med våra nya fina kläder och andra produkter som nu finns till 
försäljning. 

Hälsningar,

Mathias 
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har hänt sedan sist...s

17.5.2014  Vårtalko och säsongs-
öppning på Repholmen. 
Som vanligt städades Repholmen 
upp från sin vinterdvala. Det krat-
tades, städades, WC:na tömdes, 
rännorna rensades. Det sista av 
köksrenoveringen färdigtställdes. 
Under vintern hade det fallit träd i 
skogen som togs hand om. På talkot 
deltog ca. 25 pers.
  

24.5.2014  Vårbal på Repholmen
Vårbalen började traditionellt med 
ett välkomstord från kommodoren. 
Efter det delade läraren ut diplom 
till de nya medlemmar som under 
vintern hade avlagt skepparexa-
men, och en del vandringspokaler.
Intressepokalen tilldelades Johan 
Fransman, Ratten tilldelades Hannu 
Rimaila. Och från vårens klubbkväll 
då frågesporttävlingen Stopen hölls 
tilldelades vandringspriset Stopet till 
Greger Grönroos. För bästa examen 
tilldelas Stefan Vikström Carl Lindhs 
Minnesplakett. Programmet fortsatte 
med supén, och i med att köket hade 
renoverats kunde vi avnjuta en riktigt 
god supé som var tillredd i vårt eget 
kök. Kvällen avslutades med dans i 
takt till bandet Inferno. På plats var 
ca. 80 personer. 

14.6.2014  BNK-regatta 
( läs mera om regattan i en skild ar-
tikel här i Njuusen)

16.8.2014  Familjenavigering på 
Repholmen (SNAVS som gäst)
I år hade vi tyvärr otur med vädret. 
Det regnade och åskade en hel del. 
Trots det dåliga vädret fanns det en 
hel del medlemmar på plats. Också 
repre-sentanter från SNAVS deltog. 
Tack för visiten SNAVS!
Programmet för familjenavigeringen 
började i år med den mycket popu-
lära skattjakten för de yngsta och 
efter det fortsatte programmet med 
en lekfull frågesport runt Repholmen. 
Till sist på programmet stod bastu.  
En mycket trevlig lördag. På plats var 
ca. 30st . Tack till alla som deltog!

13.9.2014 BNK-kräftskiva på Rep-
holmen
Efter många års dvala så återupp-
togs ett gammalt populärt program-
nummer, nämligen BNK -kräftskiva. 
Precis som förr så blev det en riktigt 
trevlig fest. På plats var ca. 40st

28.9.2014  Hösttalko och säsongs-
avslutning på Repholmen
Dagen började med ett städtalko, 
prodon togs upp från vattnet och 
det jobbades aktivt på att förbereda 
Repholmen inför vintern. Senare på 
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dagen emot kvällen var det dags att 
fira säsongsavslutningen. Igen en 
gång kunde vi konstatera att det blev 
en riktigt lyckad säsongsavslutning. 
Vi blev serverade utomordentligt god 
mat, och efter maten var det dags för 
dans. För musiken ansvarade Patrik 
Bergman. Under kvällen röstades 
det också fram vem som skulle bli till-
delad kommodorens pokal. I år fick 
Johan Fransman flest röster. Grattis 
Johan! På plats var ca. 50 st.

händer ännu i år...
.

22.10  Onsdag kl.19:00 Klubbkväll 
på Grand (föreläsare: Anders Hag-
man) 
Vår klubbmedlem Anders Hagman 
berättar om och visar båtskador 
på videokanon. Vi diskuterar ledigt 
med varandra om båtskador och 
byter erfarenheter sinsemellan. Som 
vanligt serveras det kaffe med litet 
tilltugg för en liten slant. Alla hjärtligt 
välkomna! 

November: Sjökortsnavigerings-
tävling
Om du är intresserad av denna täv-
ling så var i kontakt med Rabbe; 
rabbe.lutz@pus.fi så ger han mer 

information om tävlingen och sänder 
dig tävlingsuppgifterna. Tävlingen 
utförs individuellt hemma hos envar 
och tid finns till den 25.1.2015. Som 
kompetensfordran räcker genomförd 
skärgårdsskepparkurs. 

6.12.2014 Lördag 18:00 kombi-
nerad BNK-Julfest och Självstän-
dighetsfest på GRAND
Läs mera information om julfesten 
på hemsidan och i Bbl´s Evenemax 
kolumn då det börjar närma sig 
julfest. 

6.2.2015  Fredag k.19.00  Årsmöte 
på Grand med supé efter mötet.
Läs mera information om årsmötet 
på hemsidan och i Bbl´s Evenemax 
kolumn då det börjar närma sig 
årsmöte
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navigationskurserna

Med snudd på ribban lyckades vi 
få igång två pararellkursser i Skär-
gårdsnavigationen. Jim Eriksson 
och Rabbe Lutz drar dessa, examen  
den 12 december.

På våren fortsätter vi med Kustna-
vigationskurs med Jens Rönn som 
dragare.Tisdagar. Examen i april.

På vären är det också tid för CEVNI-
kurssen som körs var tannat år. 
Kursledare är här Anders Hagman. 
Kurskvällar är 9.4, 16,4 och 23.4.
En ”SMART-kurs” (arbetsnamn) i 
navigering med moderna tekniska 

år att påpeka om detta  om jag ser en 
sådan båt vid Repholmens brygga! 
Om dessa båtar dessutom har be-
siktningsrabatt på försäkringen, så 
tror jag att försäkringsbolaget inte 
betalar full ersättning vid en olycka 
och i efterskott kan vi inte besikta en 
sådan båt!

När båten är upptagen så lönar 
det sig att stänga och öppna alla 
skrovgenomförningsventiler ett par, 
tre gånger förrän man lämnar dessa 
öppna för vintern. Då kommer allt 
vatten bort från ventilen och den är 
hel i vår.

Motorbåtssektionen tackar för denna 
sommar och önskar alla en bra vinter 
och att vi ses i vår.

Bjasse.

besiktarens spalt

HEJ ALLA  BNK:are

Efter en sommar med varierande 
väder ligger båtarna igen i vinteride 
ett litet halvår.

2014 har vi besiktat 53 båtar. 13 båtar 
blev strukna från registret och 5 nya 
båtar infördes i BNK:s båtregister så 
vi har ett minus på 8 båtar. Den stora 
tillbakagången  beror delvis på att 
många gamla ”rävar” har placerat 
skepparmössan på hyllan för gott 
och sålt sina båtar och delvis beror 
det på att förra hösten hade vi få 
deltagare på skärgårdsskepparkurs-
serna.

Om du säljer din båt skall akterflag-
gan och båtägarvimpeln  inte följa 
med båten på köpet till en person 
som inte är medlem i BNK! Hörde av 
en ”grannförenings”  medlem att han 
fick allt med båten, som köptes i Åbo. 
Samma gäller givetvis också kom-
petensvimpeln om köparen inte kan 
uppvisa bevis på sin kompetens.

För att du skall ha rätt att bära BNK:s 
akterflagga bör båten vara besiktad 
före 1. 7. ALLA ÅR! Det finns ett par 
båtar som flaggar med vår flagga 
trots att de har strukits från båtre-
gistret för ett par år sedan!! Det ser 
inte alls bra ut om klistermärket på 
fönstret är från 2011! Kommer i nästa 
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hjälpmedel undersökes för närva-
rande. Problemen med en sådan 
kurs är för det första att det inte 
egentligen existerar några motsva-
rande kursmodeller på annat håll, 
och för det andra att en sådan kurs 
på inget vis får minska på intresset 
för våra traditionella kurser. Den kan 
ingalunda ge en sådan kompetens 
som fordras av en skeppare. Vi åter-
kommer om detta.

Rabbe

REPETITIONSKURS I NAVIGATION

Vårens viktiga nyhet är en REPETITIONSKURS i navigation 
för sådana som genomgått skärgården och kusten för lite 
längre sedan. med handen på hjärtat, hur mycket kommer ni 
ihåg? Kursen kommer att omfatta 10 veckor på våren, med 
start torsdag 15 januari. Kursledare är Rabbe Lutz.

Vi repeterar det väsentliga i båda kurserna, lär oss på nytt 
hur vi hanterar passare och transportör, kompenserar kom-
passen, tar i beakttande avdrift och strömmar. Vi lämnar 
bestickräkningen därhen då den inte mera hör till kursford-
ringarna.

Sjövägsreglerna repeterar vi förstås. Intresserade har möj-
lighet att delta i examen i både skärgård och kust i april.

VIKTIGT ATT NOTERA  är att vi önskar få in era anmälningar 
till BMI så fort som möjligt (vänta alltså inte tills kursen bör-
jar). Enligt nya regler fordras det 10 deltagare för att kunna 
starta kursen.

Kvistig fråga

Talet  137 är ett mycket 

speciellt tal. Kan du räkna 

upp åtminstonde 5 olika 

”grejer” associerade med 

detta tal?
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	 	 	 SGV	 	 Tid	 	 	 	 Skriftligt total

Båt	 Skeppare	 Typ	 LYS	 Norm.	 Anmäld	 Reduc.	 Korr.LYS	 h	 min	 sek	 Tid i sek.	 Korr.tid	 rätta svar	 tid	

HuxFlux	 Rimaila Hannu	 Linjett 32	 1,12	 SGV	 GV	 0,03	 1,09	 2	 45	 41	 9941	 10836	 2	 9943	

Mariana	 Snellman Lasse	 FE 83	 1,07	 SGV	 GV	 0,03	 1,04	 2	 58	 8	 10688	 11116	 3	 10691	

Aviva	 Paavola Stefan	 Viking kryss.	 1,07	 SG	 G	 0,03	 1,04	 2	 58	 43	 10723	 11152	 3	 10726	

                                                    
14.6.2014. Det blir, det blir inte, det 
blir, det blir inte...

Så här funderade BNK-Regatta -2014 
huvudansvariga om regattan vid Rep-
holmsbryggan. Men det blev ändå! 
Tre båtar anmäldes, den sista av dem 
med ”fjärrdeltagen” i skepparmötet. 
Nå vi är inte så noga, vi måste vara 
flexibla, som det nuförtiden heter.

Tävlingsrutten var ”Kalvö Runt”, mot-
sols ca.16 M. På morgonen blåste 
det 7-8 m/s österifrån. Väderprog-
nosen lovade samma vindriktning 

med tilltagande styrka för resten av 
dagen. Förstås var det ingen större 
rusning vid startlinjen, så alla båtar 
kom iväg utan större svårigheter.

Med slör och vinden bakifrån ända 
till Kalvöns västra sida gick med fulla 
segel. Sedan blev det mera ”action” 
på tillbakavägen. Ettans rev var vi 
tvungna att ta pga att den apparenta 
vindstyrkan ökar med båtens fart när 
man seglar i motvind. På HuxFlux 
använde vi den självslående focken 
som försegel.  Detta gör vändorna 
enkla när man kryssar. Besättningen 

BNK-Regatta 2014  
av Hannu Rimaila

HuxFlux Hannu Rimaila 

 Rocky Holm 

 Christer Helenelund 

Mariana Lasse Snellman 

 Nisse Eriksson 

 Frank Östergård 
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	 	 	 SGV	 	 Tid	 	 	 	 Skriftligt total
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byter bara sida och sitter med föt-
terna utanför relingen  vid varje slag. 
Man får inte bara frisk luft när man 
sitter sådär, vågorna sprättar ofta 
upp på däcket, så salta duschar är 
att vänta ibland.

Farleden från Svarbäcksfjärden till 
Emsalö bro blir ofta lite kritisk med 
ostliga vindar. Så också den här 
gången. Smal farled gör att vändor 
tas ofta, med självslående fock är det 
bara att vända fast besättningen får 
hoppa från ena sida till den andra, 
men seglandet är ju en sport.

Sedan var det bara att segla över 
mållinjen och börja koncentrera sig 
på de skrifliga frågor som Rabbe 
igen en gång hade sammanställt.

Resultatet kan du se i tabellen nedan. 
Vi använder sk. LYS-system för att 
alla båtar borde vara likvärdiga med 
varandra vad gäller båtarnas olika 
specifika seglingsegenskaper. Seg-
lingstiden   multipliceras med båtens 
LYS-tal. Till denhär korrigerade tiden 
adderas sedan en”strafftid” ,en minut 
för varje fel svar i den skriftliga delen. 
Den som har den minsta tiden vinner. 
Den här gången var det HuxFlux.

Som huvudansvarig för BNK-Regat-
tan får jag tacka alla ,inte bara dem 
som deltog som gast eller skeppare 
utan också alla andra som hjälpte till 
med arrangemangen.

Aviva Stefan Paavola 
 Bettina Aspfors 

Se tävlingsfrågorna på 
sid 13 och svaren på 
sid 20.
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Styrelsen Informerar.. 

I vårens Njuus berättade vi om vår nya “marknadsföringslogo”, samt att vi 
kommer att försöka få igång försäljningen av kläder och andra produkter 
igen.   

Vi hade planerat att kunna visa upp kläderna och prylarna redan på 
vårbalen men det tog längre tid än beräknat innan vi fick produkterna av 
leveratören. Därför visades produkterna först på Repholmen under sen-
sommaren. 

Framöver är idén den att det kommer att finnas ett monter i paviljongen 
på Repholmen var man kan se hur produkterna ser ut, och möjlighet att 
pröva för att hitta rätt storlek av kläderna.
Alla kläder och produkter kommer också att finnas på vår egen hemsida 
till salu. (via menyn på första sidan eller så direkt adress: shoppen.bnk.fi

Följande fyra sidor i Njuusen fungerar som en broshyr på en del av 
de produkter som BNK har att erbjuda sina medlemmar. Eftersom alla 
produkter inte ryms med i Njuusen så har vi valt att trycka de mest pop-
ulära produkterna.

BNK:s kompletta sortiment kommer att finnas i BNK:s shopp på hemsi-
dan.
På hemsidan kommer det dessutom att finnas mera information om 
produkterna, med bland annat detaljerade bilder på produkterna.
När vi fått igång shoppen på hemsidan, kommer denna att vara det ef-
fektivaste sättet att göra en beställning på! Tills dess görs beställningarna 
genom att kontakta klubbens “shopansvarige”.
 
Har du frågor angående BNK:s produkterna eller gällande hur beställnin-
gen går till, så går det bra att vara i kontakt med klubbens “shopansvar-
ige” !
Sortimentet är på inget vis “hackat i sten” utan utvecklas ständigt. Vi tar 
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därför gärna emot feedback angående produkterna, t.ex. om det finns 
önskemål av andra modeller av klädesplagg eller nyttiga prylar. Kontakta 
då gärna klubbens shopansvarige!
Om du vill göra det anonymt så går det också bra på vår vår hemsida 
(feedback knappen)

OBS! Leveranstiden på kläderna kan variera kraftigt! 
Klubben har endast vissa kläder i lager, men däremot finns samtliga 
mössor och prylar i vårt lager.
Då det inte är ekonomiskt vettigt att beställa och trycka upp ett 
klädesplagg, är vi tvungna att samla ihop ett antal klädesbeställningar 
innan klubben beställer kläderna från leverantören.
Shopansvarige meddelar dig då du gör beställningen om produkten 
finns i lager eller ifall den behöver beställas! 

Som klubbens “shopansvarig” fungerar Jocke Eriksson, på numret 040 
500 3596 eller via e-post  jocke@bnk.fi.

-Styrelsen
 
      Tävlingsfrågor till BNK-regattan 2014

1. Vi seglar upp öster om Emsalö med kompasskurs 332 o och i 
höjd med Dyviken korsar vi 15,3 m:s farleden. I denna stund 
mäter vi sidvinkeln till samma farleds linjetavlor till 15 o babord. 
Vilken är deviationen för vår styrda kurs då vi har en avdrift på 2 o 
med vind in från babord.

2. Vind som i 1. Vi seglar med psalmbok. Framför oss har vi en an-
nan segelbåt, som har seglen på samma sida på sin båt. Vi går 
snabbare och är på kollisionskurs. Vem hamnar att väja?

3. Nära position N 60 o 16,6’ : E 25 o 33,2’ finner vi tre “pilar”. Vad 
betyder de?

4. Hur ofta blinkar ett blixtljus?

5. Hur gammal måste en finländsk person som kör en registrerad 
motorbåt vara då han kör på de Europeiska inre farvattnen?
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Webbansvarige informerar.

“Varför ser vår hemsida konstig ut i min gamla Nokia telefon?”

Jag får ibland feedback av medlemmar som använder lite äldre mobiltele-
foner för att surfa på nätet.
De upplever att våra hemsidor inte längre fungerar eller ser “konstiga” ut 
i mobilen efter den nya uppdateringen. Jag tänkte passa på att förklara 
varför det är på det här viset då jag antar att många andra med äldre 
mobiler funderat på samma sak. 

Allt efter att tekniken går framåt så är hemsidor tvungna att förnya sig 
med jämna mellanrum. Inte bara för att de inte ska se attraktiva ut, utan 
även för att de tekniskt ska fungera med de flesta tänkbara olika mobila 
apparater och datorer. 
 
Då jag för snart ett år sedan beslöt att modernisera våra hemsidor så 
valde jag att bygga upp våra hemsidor på en sådan plattform som jag 
visste att skulle fungera på de flesta moderna datorer och mobila enheter. 
För att våra hemsidor skulle fortsätta fungera och se fina ut i mobiltele-
foner som inte stöder modern teknik så skulle det krävas att man upprätt-
håller flera olika versioner av hemsidan och det är mycket jobbigt och 
arbetsdrygt. 

Allmän Feedback (Ris/Ros)

Jag skulle vilja påminna om att klubben har en Feedback knapp på sin 
hemsida, där kan vem som helst helt anonymt ge negativ och positiv 
feedback. Styrelsen tar gärna emot konstruktiv kritik.  
Det är mycket viktigt att berätta sina åsikter, så styrelsen kan fortsätta 
jobba för att vi alla ska trivas så bra som möjligt.

Mathias
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Microfleece jacka - Herr

Färg: blå 45€
Storlek: M-XXXL

Microfleece jacka - Dam

Färg: blå 45€
Storlek: M-XXXL

Hoodie (  “huppare” ) - Herr

Färg: blå 65€
Storlek: S-XXXL

Hoodie (  “huppare” ) - Dam

Färg: röd 65€
Storlek: S-XXL

Kylväska - liten 

Färg: blå 12€

Kylväska - stor 

Färg: grå 20€

Tygkasse Väska - Stor 

7,50€ Färg: vit 75€

Fyll i->klipp ut -> skicka till: Joakim Eriksson, Baronsvägen 76,07280 Illby 

Namn:_____________________ tel._________________

E-postadress: ___________________________________

Produkt namn Färg Storlek Antal

Shopansvarig: Joakim Eriksson - 0405003596 - jocke@bnk.fi
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Microfleece jacka - Herr Collage byxor - Unisex

T-shirt - Herr 

Piké  - Herr Piké - Dam

Färg: blå 95€
Storlek: S-XXL

Färg: grå 35€
Storlek: S-XXL

Färg: vit, blå, röd, grå 20€
Storlek: S-XXXL

T-shirt - Dam 

Färg: blå 30€
Storlek: M-XXXL

Färg: röd 25€
Storlek: S-XXL

Färg: vit, blå, röd, grå 20€
Storlek: M-XXL

T-shirt - dam (u-nacke) Långärmad t-shirt (unisex)

T-shirt - Barn Hoodie (“huppare”) - Barn 

Mössa Keps 

Färg: vit, röd 15€
Storlek: M-XXXL

Färg: vit 25€
Storlek: M-XXXL

Färg: blå 12.50€
Storlek: 104-164

Färg: blå 60€
Storlek: 104-152

Färg: Mörkblå 15€ Färg: Mörkblå 15€
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Microfleece jacka - Herr Collage byxor - Unisex

T-shirt - Herr 

Piké  - Herr Piké - Dam

Färg: blå 95€
Storlek: S-XXL

Färg: grå 35€
Storlek: S-XXL

Färg: vit, blå, röd, grå 20€
Storlek: S-XXXL

T-shirt - Dam 

Färg: blå 30€
Storlek: M-XXXL

Färg: röd 25€
Storlek: S-XXL

Färg: vit, blå, röd, grå 20€
Storlek: M-XXL

T-shirt - dam (u-nacke) Långärmad t-shirt (unisex)

T-shirt - Barn Hoodie (“huppare”) - Barn 

Mössa Keps 

Färg: vit, röd 15€
Storlek: M-XXXL

Färg: vit 25€
Storlek: M-XXXL

Färg: blå 12.50€
Storlek: 104-164

Färg: blå 60€
Storlek: 104-152

Färg: Mörkblå 15€ Färg: Mörkblå 15€
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Microfleece jacka - Herr

Färg: blå 45€
Storlek: M-XXXL

Microfleece jacka - Dam

Färg: blå 45€
Storlek: M-XXXL

Hoodie (  “huppare” ) - Herr

Färg: blå 65€
Storlek: S-XXXL

Hoodie (  “huppare” ) - Dam

Färg: röd 65€
Storlek: S-XXL

Kylväska - liten 

Färg: blå 12€

Kylväska - stor 

Färg: grå 20€

Tygkasse Väska - Stor 

7,50€ Färg: vit 75€

Fyll i->klipp ut -> skicka till: Joakim Eriksson, Baronsvägen 76,07280 Illby 

Namn:_____________________ tel._________________

E-postadress: ___________________________________

Produkt namn Färg Storlek Antal

Shopansvarig: Joakim Eriksson - 0405003596 - jocke@bnk.fi
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Vår kommodor, Mathias, bad oss i val-
beredningskommittén berätta varför 
vi finns och hur vi jobbar. Årsmötet 
väljer ordförande för kommittén och 
ordförande får själv bestämma hur-
dan kommitté han/hon vill ha. Ibland 
har kommittén bestått av endast 
ordförande och ibland har kommittén 
också haft medlemmar. Idealsituatio-
nen skulle vara att kommittén skulle 
representera medlemskåren så bra 
som möjligt. I nuvarande kommitté 
sitter Minna Björkman (ordförande), 
medlemmar Marina Sjöholm och 
Nina Wesslin.

På årsmötet väljs kommodoren, 
vicekommodoren, ordförande för 
motorbåtssektionen och valbered-
ningskommittén samt två verksam-
hetsgranskare och deras suppleant 
för ett år i gången och två styrelse-
ledamöter för dem i turen att avgå. 
BNK:s styrelse består av kommodo-
ren och vicekommodoren samt fyra 
ledamöter, vars period är två år på 
det sättet att alltid två ledamöter är i 
turen att avgå vartannat år.

Valberedningskommittén förbere-
der årsmötet för personvalens del. 
Kommittén kontaktar i god tid kom-
modoren och ber honom utreda om 
de ledamöter som är i turen att avgå 
vill fortsätta. Kommodoren hör sig 

också för om det finns andra i styrel-
sen som av en eller annan orsak inte 
kan fortsätta med styrelseuppdraget. 
Kommodoren meddelar kommittén 
vilket läget är och eventuellt har man i 
styrelsen diskuterat förslag vem som 
kunde ersätta dem som är i turen att 
avgå eller av någon annan anledning 
inte kan fortsätta med styrelseupp-
draget. Kommittén tar ställning till de 
eventuella förslagen och har kanske 
också egna förslag. När kommittén 
är överens om vem som skall vidtalas 
kontaktar (oftast ordförande) de före-
slagna nya styrelsemedlemmarna. 
Om de föreslagna ger grönt ljus, 
föreslås dessa som nya ledamöter 
på årsmötet. Efter detta kan mötet 
(deltagarna på årsmötet) komma 
med egna förslag. Om både val-
beredningskommitténs och mötets 
förslag understöds avgörs styrelse-
platsen genom sluten omröstning. 
Kommitténs ordförande kontaktar 
också ordförande för motorbåtssek-
tionen, verksamhetsgranskarna samt 
deras suppleant och hör sig för om 
de är villiga att fortsätta. Om någon 
av dessa inte vill eller kan fortsätta 
är det kommitténs sak att hitta nya 
ersättare. Ofta har de som vill avgå 
redan funderat ut någon som even-
tuellt kunde fortsätta. Här fungerar 
kommittén på samma sätt som ovan, 
den kontaktar de eventuella förslagen 

Valberedningskommittén – varför finns 
den och vad gör den

av Marina Sjöholm
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och om de ger sitt medgivande före-
slås de på årsmötet. Även gällande 
dessa poster kan mötet föreslå egna 
alternativ.

Hoppas det hela inte lät för byrå-
kratiskt. Tanken med hela valbered-
ningskommittén är att göra årsmö-
tesförfarande smidigare och kanske 
till och med mindre pinsamt. Ingen 
behöver vara rädd för eller undvika 
att delta i BNK:s årsmöte med rädsla 
för att plötsligt bli föreslagen mot 
sin vilja. De personer som valbe-
redningskommittén föreslår har alla 
tillfrågats och de har gett sitt med-

givande att bli invalda. Om du vet 
någon som vore lämplig att jobba 
i BNK:s styrelse eller med något 
annat förtroendeuppdrag så kan 
du när som helst kontakta valbered-
ningskommittén och komma med ditt 
förslag. Vi i kommittén uppskattar att 
medlemskåren är aktiv och kommer 
med förslag.

Valberedningskommittén önskar alla 
BNKare en trevlig höst och vinter i 
väntan på nästa båtsäsong.

Minna 0�0��0����
Marina 0�0�������

Nina 0��������0

       Svar på regattafrågorna::

1. Bk = Kk + SV.  Kk = 332. SV = -15. Således Bk = 317. 
Farledens K = B = 321,3. m = +7,6 (6 o 45’ år 2005 + 9 * 6’ = 
7 o 39’ år 2014). Bm = 321,3 – 7,6 = 313,7. dev = Bm – Bk = 
313,7 – 317 = - 3,3 o.

OBS. Avdriften har INGEN betydelsen, då vi mäter sidvinkeln 
från vår köllinje!

2. Vi har vind från babord. Detsamma har båten framför oss. Vi 
är upp i vind. Dessutom är vi upphinnande. Vi väjer. (Psalmbo-
ken har ingen betydelse).

3. Slut på vattenlednings/kloakrör

4. 120 eller flera gånger i minuten.

5. 18 år. Registrerad båt får köras som 15-åring. Internationellt 
förarbrev utfärdas dock inte i Finland åt under 18-årig  person

Gick det DÅLIGT? Kolla in REPETITIONSKURSEN 
på sid 9 och ANMÄL DIG !. 
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För många många år sedan då jag 
blev tillfrågad om jag ville delta i 
styrelsen som ledamot så blev jag 
jätteglad. Det var helt självklart för 
mig att jag också ville “dra mitt strå 
till stacken” för klubben. Det enda 
jag funderade på då, var att jag 
egentligen inte visste hur styrelsen 
fungerade och hur arbetet i styrelsen 
helt praktiskt gick till.

Det finns säkert många medlemmar 
som också skulle vilja dra sitt strå till 
stacken och undrar över hur styrelsen 
fungerar och arbetar i BNK. Därför 
tänkte jag nu som styrelseordförande 
berätta helt konkret hur det gått till nu 
då jag har varit styrelseordförande.

Var och när ?
I regel sammanträder styrelsen för-
sta onsdagen i månaden kl.18:15 i 
Grands mötesutrymmen, under den 
icke aktiva båtsäsongen (september 
till maj). Utöver de vanliga mötena 
brukar det förekomma ett extra möte 
före årsmötet, då vi går igenom allt 
som berör årsmötet, så allt är väl 
planerat. Under sommaren kan det 
uppkomma sådana tillfällen då sty-
relsen behöver göra ett styrelsebes-
lut och då sammankommer styrelsen 
enligt behov.  

Vad behandlas och diskuteras på 
ett styrelsemöte ?
Under mötet använder vi ett mötes-
botten som jag och videordförande 
har jobbat fram. På det här mötes-
bottnet finns alla de punkter som 
behandlas på varje styrelsemöte 
och sedan fyller man på med “övriga 
punkter” som bör behandlas och är 
aktuella just under den tiden på året.  
 
Ett typiskt mötesprotokoll är uppsatt 
på det här viset: 

1. Mötets öppnande. (Ord-
förade öppnar mötet och 
noterar tidpunkten)

2. Sekreterare (Val av 
sekreterare för mötet)

3. Genomgång av 
föregående mötespro-
tokoll. (Vi går igenom 
föregående mötesprotokoll)

4. Genomgång av ekonomin 
(Kassören har några da-
gar innan mötet skickat en 
lägesrapport över klubbens 
ekonomi, var föregående 
månads inkomster och ut-
gifter framkommer.)

En styrelseordförande berättar….

av Mathias Grönqvist
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Dessa fyra punkter går vi alltid ig-
enom till först på varje möte. Utöver 
det här punkterna fyller man på med 
sådana ärenden som är aktuella 
under just den tiden på året mötet 
hålles. ( Njuusen, julfest, årsmöte, 
klubbkväll, vårbalmm.)   Under ett  
normalt möte behandlas ungefär 13-
15 punkter som sekreteraren noterar 
på styrelsens protokoll. Och som 
sista punkt så avslutas protokollet 
med Mötets avslutande (ordförande 
noterar klockslaget då mötet avslu-
tas)
.
Hur sker samarbetet i styrelsen. 
Tiden förändras och där med också 
tekniken som går framåt med enorma 
steg hela tiden. Detta medför att det 
nuförtiden finns otroligt fina verktyg 
ute på nätet som man kan ha nytta av 
i just föreningsverksamhet. Ett av de 
här verktygen har jag valt att jobba 
med i styrelsen, och det är delade 
dokument på nätet (Google Drive).
I den här tjänsten finns ett texthanter-
ings program likt Word som fungerar 
helt och hållet på nätet. I och med att 
det finns på nätet så ger det enorma 
möjligheter att samarbeta i grupp. 
Eftersom alla i styrelsen kommer åt 
ett och samma dokument, oberoende 
tiden på dygnet så kan var och en 
jobba när de själv har tid. På det här 
sättet så slipper man skickande av 
otaliga e-post fram och tillbaka mel-
lan styrelsemedlemmarna.
Det här delade dokumentet använder 

vi främst som en “minneslista” som 
förbereder ärendena som ska be-
handlas på själva mötet. Var och en 
i styrelsen får fritt skriva ner det som 
de vill att ska behandlas på mötet. 
Eftersom alla i styrelsen kan se vad 
de andra tänker ta upp på mötet så 
kan man långt före mötet fundera 
över ärendena, vilket förkortar mö-
testiden en hel del.

Varje styrelseorförande väljer förstås 
sitt eget sätt på vilket han/hon vill 
arbeta tillsammans med resten av 
styrelsen med de uppgifter som hör 
till en styrelse. 

Om Du är intresserad av att delta i 
BNK:s styrelse kan du ta kontakt med 
valberedningskommittén.  Du hittar 
information om vem som sitter i val-
beredningskommiitté här i Njuusen 
och på vår hemsida under kontakter.  

Välkommen!
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När jag nu är beredd att ta avsked från chefredaktörsposten för Njuusen 
vill jag låta tankarna flyga tillbaka till alla dessa år då tidningen kommit ut. 
Och ännu längre tillbaka, till de händelser som egentligen satte allting i 
gång. Till slut vill jag också se framåt, betona vikten av att Njuusen fort-
sätter, båda av ekonomiska och socionomiska orsaker. Först till bakgrun-
den.

Bakgrund

Under mina många år som företagare med ett bokbinderi, specialiserad 
på Wire-bindning av trycksaker, kom jag, och Tette, min hustru, att hela 
tiden komma i kontakt med allehanda olika produkter som använde vår 
bindningsmetod, såsom väggkalendrar och tex. kokböcker, bara för att 
nämna några. Någon gång i slutet på 80-talet fick vi som uppdrag att 
binda in en kokbok, som en skolklass i Raumo hade tagit fram. Det var 
en intressant produkt. Vi kom sedan i ett senare skede att omnämna 
detta för Tettes syster som var lärare i Tammerfors svenska högstadie. De 
tyckte om idén och lyckades efterapa Raumos idéer och göra det bättre 
än i Raumo. Kokboken trycktes, bands in och sedan gick eleverna (och 
föräldrarna) ut och sålde boken och fick på så sätt in pengar till klassen.

Själva kokboken tände ännu inte hos oss, men 1992 tangerade vi prob-
lemet med skolklassernas dåliga penningresursser då vår yngsta dot-
ter Cillas lärare Bosse i Saxby klagade över att de inte hade pengar för 
barnens idrottsverksamhet. Då tänkte vi att, hur skulle det vara att göra, 
inte en kokbok, men en väggkalender, som sedan skulle säljas till allmän-
heten. Varje månad skulle ha halva A4-sidan som en färgbild ritad av 
klassens elever. Sedan skulle kalenderdelen följa under bilden och längst 
ner skulle reserveras plats för annonser (!!) från lokala företag. Sagt och 
gjort, barnen ritade snabbt bilderna, en förälder som redan då var “haka” 
på datorer byggde upp sidan och Tette och jag sprang iväg och började 
samla in annonser. Det gick ovanligt lätt, fastän det var mitt i “laman”. När 
detta var klart hade vi grundplåten för att våga gå till tryckeriet. Kalendern 
trycktes i 1000 ex (som många tyckte var vansinnigt mycket) och sedan 

Så blev Njuusen till
av Rabbe Lutz
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kom en grupp elever till vårt binderi och fick binda in den i Wire. Till detta 
hade vi kallat in Borgåbladet med reporter och fotograf  och fick på detta 
sätt gratis publicitet. Sedan var det bara för barnen, med föräldrarnas 
hjälp, att gå ut på gator och torg och sälja kalendern. Cilla placerade sig 
på BMI och sålde friskt. Själv sålde jag några duktiga partier till några 
lokala företag. Nästan hela partiet såldes och när sedan vinsten kunde 
överräckas till Bosse kunde han bara säga att nu fanns det fyrk för många 
års verksamhet.

Kokboken levde kvar i tankarna. När sedan 3 år senare Cillas klass i 
Ströhö började fundera på lägerskola som skulle hållas i början på klass 
9 erbjöd sig Tette att bli klassmamma och föreslog att i stället för att stå 
på torget i två terminer och sälja tuppapper och bullar så gör vi en kok-
bok i stället. Och ingen vanlig kokbok. Nej, en kokbok där kända person-
er i Borgå presenterar sina favoritrecept. På svenska och finska, på var 
sin sida på ett uppslag. Här var Ingmar Gustafsson, Olle Andersson, P-H 
Nyman, Folke Nyberg och Janina Frostell, bara för att nämna några av de 
33 bidragsgivarna. Boken blev att heta Borgå Kokbok-Porvoon Keittokirja. 
Det var ingen svårighet att få recepten. Tette och jag och några andra for 
ut på jakt efter annonser som placerades delvis på uppslagen, delvis i 
grupp i slutet av boken. Resultatet var 32 annonsörer och då vi räknade 
ihop dessa hade vi redan ett resultat ordentligt på plus före vi ens börjat 
göra jobbet. Storasyster Tove satt och skrev hela inlagan (på vårt jobb 
förstås) och sedan for det till tryckeriet och sedan till bindning hos oss. 
1000 ex i upplaga igen. Sedan var det bara att sälja den, med elevernas 
och föräldrarnas hjälp och med puff  i Borgåbladet. Bidragsgivarna fick 
förstås ett gratisexemplar, men det visade sig att de gärna köpte 5-10 till 
för att ge som julklappar till sina vänner och bekanta. Även denna gång 
lyckades vi sälja nästan hela upplagan.

Resultatet var over 40.000 mk (en ansenlig summa på den tiden) och med 
denna kassa kunde hela klassen, 21 elever, + 4 övervakare i september 
1996 flyga till Ivalo och vara på en veckas lägerskola i Angeli hemma hos 
familjen Nolan, ursprungligen hemma i Alaska. Lägerspråket var engel-
ska. Jag var med som övervakare och filmade hela veckans aktiviteter 
med filmkamera. Väl hemma redigerade jag filmen, lät dublicera den på 
VHS åt alla som varit med och med denna sista gest lyckades vi göra av 
med de sista pengarna. Utan att någon sålde en enda tuppapersrulle 
eller ett enda bakverk! Utan kokboken hade detta inte kunnat genomföras 



��

och utan annonser hade kokboken aldrig blivit till!

BNK kommer med i bilden

1996 kom jag med i BNK:s styrelse som vicekommodor. Jag frapperades 
genast av det väldiga såsandet att på våren få ut till medlemmarna infor-
mation från styrelsen skrivna främst av kommodoren, sekreteraren och 
mig (skolningsärenden) samt betalningslappar för medlemsavgiften osv. 
Så höll vi på några år och effektiviteten var dålig. Vårt 40-års jubileum 
nalkades och jag åtog mig att fungera som chefredaktör för historiken/
matrikeln. Då kom idén att samla in annonser i huvudet igen. Från alle-
handa företag på orten, sådana vi kända och sådana vi börja känna först 
efteråt, allehanda kontaktytor vi hade och vänner och bekanta (som lustigt 
nog förblev vänner och bekanta). Vi var 9 annonsinsamlare där Tette och 
jag och Tota Spring samlade in merparten. Resultatet var över 20.000 mk 
till vilket bidrog 54 annonsörer. Historiken skulle ju inte säljas så nu skulle 
tryckningskostnaderna täckas helt av annonsintäkterna. Detta skedde 
och resultatet var ett fint plus. Upplagan var 1000 ex för det var tänkt att 
historiken skulle delas ut till de nya skepparna under de följande 10 åren, 
vilket också gjordes.

Nu hade vi fått blodad tand. Varför inte samla ihop våra lösa informations-
blad, bunta ihop dem till ett häfte och kallade det för en informationstidn-
ing och ge det ett namn. Ett nyhetsblad skall ju heta News så namnet vi 
fastna för var förstås Beeenkåå Njuus för att hålla fast vid det svenska 
tungomålet. Informationen skulle ju ut på våren och då vi dessutom hade 
tilläggsinformation på hösten och var tvungna att sända ut påminnelse-
brev till de som “glömt” betala medlemsavgiften blev det genast klart att 
Njuusen skulle komma ut två ganger i året. Postkostnaderna hade vi ju 
redan. De två första numren var enkla vikta blad falsade till A5 innanför 
varandra. 

Njuusen blir till

Våren 2000 kommer då nr 3 ut, 16 sidor + pärmar i kartong, A5-format 
och stiftad. Och nu har vi annonser med, 11 st redan. Uppläggningen 
blev sådan som den har varit, kommodorens hälsning, allmän informa-
tion om klubbens aktiviteter, priser och kostnader, “har hänt” och “händer 
ännu”, besiktarens spalt och info om kurserna, lista på funktionärerna 
osv. Därtill kom olika fristående artiklar, främst om sjölivsorienterade saker, 
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resor utomlands, men också andra saker som inte direkt relaterade till 
klubben eller dess aktiviteter. Under 15 års lopp har en stor mängd med-
lemmar berättat om vad de har velat berätta om. Jag har ingen koll på hur 
många det är, dock har vi alltid önskat att dessa hade varit ännu flera.

Annonsinsamlingen har pågått hela tiden, mera intensivt på våren och 
i mindre grad på hösten. Årsintäkterna har varit mellan 3000-6000 € (i 
skrivande stund har jag inte tillgång till exaktare siffror, så ursäkta mig om 
det kastar lite). Från dessa summor skall givetvis borttagas kostnaderna 
för tryck och distribution (postning) varvid nettoresultatet blir mindre. Å 
andra sidan bör man minnas att utsändandet av behövlig information i 
alla fall skulle betyda postkostnader och möjligtvis kopieringskostnader. 
I annonsinsamlingen har mer än ett dussin medlemmar deltagit under 
de gångna åren, endel med några annonser, och några “konkare” med 
redigt med annonser. Utan att förringa de övriga vill jag främst nämna 
Robbe Wiksten, som i början var en riktig “baddare” och Olle Östergård 
som under det senaste decenniet helt övertagit rollen som “primus motor” 
för denna aktivitet.

50-års historiken

När vi skulle fylla 50 år var det klart att en ny historik/matrikel skulle sam-
manfattas. Jag åtog mig igen att stå som chefredaktör för den. Nu hade vi 
en riktig redaktion med 3 redaktörer. 17 textförfattare ställde upp och 13 
annonssökare åkte iväg för att samla understöd. Resultatet var prick 100 
annonser. Nu var dessa dessutom i färg. Intäkterna från dessa (vilka jag 
inte minns i sittande stund) lämnade ett stort plus i resultatet efter tryck- 
och bindningskostnader. Upplagan torde ha varit 1300 st. Förutom till 
medlemmarna delades den ut till annonsörerna, andra kontaktpersoner, 
andra föreningar, och sedan till de nya medlemmarna vid vårbalen varje 
år. Detta år firade vi vårt jubileum tillsamman med hela Navigationsför-
bundet, som också fyllde 50 år. Vi stod värd för festen på ÖNY i Haiko där 
över 150 personer deltog. Hela ruljansen med festarrangemangen ledde 
till det enda minuset i soppan. Historiken försenades med ett år och 
kunde presenteras först följande vår.

Och efter detta...

När jag lämnade kommodorskapet gjorde jag också klart att jag i något 
skede önskade lämna over Njuusen till någon ny kraft. Det har visat sig 



��

lättare önskat än avklarat. Njuusen har fortsatt att utkomma två gånger 
per år och det hoppas jag den fortsätter att göra. För ett år sedan sade 
jag att hösten 2014 blir min sista. Inte endast för att med nuvarande pen-
sion tycks tiden tryta, nej, det börjar helt enkelt bli skralt med nya idéer 
och initiativ. Avståndet till nuvarande styrelse har blivit större, och det är 
precis som det skall vara, och det egna engagemanget minskar. Liksom 
kommodorskapet för 6 år sedan, stafetten måste gå vidare, och nya 
måste ta pinnen, annars växer stövlarna alltför höga för efterkommande. 
Detta gäller också Njuusen.

Allt måste förnyas med jämna mellanrum. Och många gånger är det bara 
så att en förnying sker endast med nya krafter. Sic! säger man på latin. 
Jag tror att det finns många resursser hos våra medlemmar, det gäller 
bara att få dessa att träda fram. För jag anser att vi behöver Njuusen av 
flera orsaker:

- ett ypperligt medium att förmedla information till medlemskåren 
och få denna att känna att det har ett värde att höra till BNK

- ett bra sätt att berätta om kommande och gångna aktiviteter samt 
så arkivera dessa för kommande “historiker”.

- ett jättefint sätt att samla in annonser av sådana som vill sponsore-
ra vår verksamhet. Utan denna trykta produkt skulle dessa intäkter 
sjunka avsevärt.

De moderna medierna, med information på nätet och Facebook, och all 
annan fanskap som man hittar på i dag ger ett stort tillskott i vår möjlighet 
att informera. Jag personligen, som gammal mammut, och utan att såga 
dessa nya media,  tror att de flesta 60+:re håller med mig och ser fortsät-
tningsvis det tryckta mediet som det viktigaste. Om trettio år kan det bra 
hända att jag får revidera mina åsikter.

Vad gav oss Njuusen?

För alla oss som har varit med de senaste 15 åren torde det stå klart 
vad vi har fått. Det är bara att se på Repholmen och vad som har skett 
där. Tidigare skeppargenerationer byggde upp en stabil grund och det 
är på denna vi har haft möjlighet att bygga vidare (“på jättars axlar”). Vi 
drog elektricitet till holmen, vi byggde lusthuset, vi reparerade bryggorna 
och byggde nya. Till sist byggde vi en bastu. Paviljongen har förbättras 
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och fått användningsvänliga trappor (?, skrivarens anm.). Holmen har 
gjorts barnvänlig på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Varifrån har vi 
tagit all denna fyrk som behövt för detta? Det har funnits tre alternativ. 1. 
göra ingenting alls = tyna bort. 2. höja medlemsavgifterna, idag skulle 
de kanske vara 40 € i stället för 25 €, med påföljd att vi i dag skulle vara 
350 i stället för 500 i klubben.  3. finansiera detta med annonsintäkter och 
hålla medlemsavgiften fortledes låg. Vill man se om sin förening kan man 
endast acceptera alternativ 3.

Med Njuusen och de båda nämda historikerna har vi finansierat över två 
stycken bastur på Repholmen!

Var hitta annonssökare?

Till sist problemet (?) med annonsinsamlingen. Under de senaste åren 
har hela detta job satts på en enda persons axlar: Olle Östergård. Det 
är med beundran man konstaterar hur han år efter år “antastar” sina 
kontaktytor och kommer in med nya annonser. Fastän det nu inte råder 
endast recession utan direkt depression i landet. Han berättar mig att han 
allt emellan skulle vilja lämna detta, jobbet är hårt och mottagandet hos 
“sponsorerna” är inte alltid det hjärtligaste. “Men å andra sidan”, säger 
han,”jag har ju möjligheterna att göra detta och jag har alla dessa män-
niskor jag känner och jobbar med. Så varför inte göra detta?” Och han 
fortsätter, har han lovat, och jag hoppas han orkar göra det länge.

Men jag hoppas också att han får mycket mera hjälp av andra i klubben. 
Handen på hjärtat bästa medlem, sitter du bara och tänker på vad klub-
ben kunde göra för dig, och inte på vad du kunde göra för klubben? Alla 
har vi vårt jobb (hoppas jag) och där kontakter, chefer, kunder osv. Vi har 
släktingar, vänner, ovänner, bankdirektörer, försäkringsgubbar, butikerna 
där frun hela tiden springer osv. osv. Jag tror att endast de som jobbar på 
skatteverket kan helt ärligt säga att “jag tror inte jag kan göra något”.

Medlemmarna visar dessutom en stor mångfald när det gäller utbildn-
ing, yrke och ställning i samhället. Det betyder att vi alla täcker så olika 
delar av kakan att vi skall inte vara rädda att trampa varandra på tårna. 
Vi borde igen vara 10 eller 20 annonsökare, åtminstonde, för att få detta 
att fungera. Kom ihåg att EN ENDA annons är absolut mera än INGEN 
annons! Det andra vi skall förstå är att det är ingen skam att gå in och 
begära en annons, och det är ingen skam att komma ut utan den. Det är 
bara så “rukot” att inte göra något alls! Ingen ger oss på käften, de säger 
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kanske bara nej, eller “nääh nåå vi ska sii”. Under de år jag själv deltog 
aktivt i detta var de tillfrågade alltid artiga, eller om de någon gång sade 
“pahasti” så sade de dock aldrig “hyvästi”.

Så goda medlemmar, lämna inte Olle i sticket, dra ert strå till stacken, om 
ni bara kan. Dvs. ni som absolut inte har möjlighet att ställa upp skall inte 
ta detta åt er, ni är säkert många som inte kan, men det är ni som kan och 
inte ids, som jag önskar komma åt.

Under alla dessa år har vi haft många “trotjänare” när det gäller annon-
sörer. Flera banker, järnvaruhandlare, småföretagare osv. Ett stort tack 
till alla dessa vilka jag absolut inte vill förfördela. Det största tacket går 
dock till Taxi-Vihmo som ända från början varit trogen med, inte med stora 
pukor, utan med ett långt utdraget ljud liksom från en oboe, som obrutet 
lyder från dåtid till nutid till framtid. 

 Utan Njuus har vi inte annonsörer.

 Utan annonsörer har vi ingen ekonomi.

 Utan ekonomi har vi inga medlemmar.

Svar på den kvistiga frågan
Talet 137 är

- den finstruktura konstanten som sammanbinder elektricitetläran,                                                                                  
  relativitetsteorin och kvantmekaniken

- används för att bestämma den sista siffran i referensnummren

- antalet överlevande från Estonia

- U 137 var ubåten “Whiskey on the Rocks”

- Cesium 137 är den radioaktiva isotopen som bildas av  kärnbränsle-       
  avfall. Halveringstiden är 30 år. Hälften efter Tjernobyl finns ännu kvar      
  i våra svampar   

- Nobelpristagaren Wolfgang Pauli dog 1958 på sjukhuset i rum 137



��

137 är också:

- ett primtal och siffersumman är också ett primtal

- för 137 år sedan började det  Rysk-Turkiska  kriget, och Johan Ludvig

  Runeberg avled

- om 137 år (2151) träffar mänskligheten rasen Klingon (Star Trek)

- år 137 f.Kr. grundas staden Valencia

- asteroiden 137 Meliboea (diameter 145 km) upptäcks år 1874

- binärt skrivs talet  1000 1001

- 137 * 731 (omsvängda siffror)  = 100 000 ( + en liten rest 10 + 137)

Välkommen på kombinerad 
Självständighets- och Julfest till 
Grand!
Festen ordnas i Grands utrymmen 
6.12. kl.18:00

Program:
Vi börjar kvällen med att fira vår självständighet med skumvin + tilltugg.
På plats visas också på videokanon sändningen från slottet.
Senare mot kvällen så avnjuter vi julmat med inspiration av 
självständigheten.
Musik står Repholmsbandet för.

Obs, ingen servering på plats, tag med egen dricka och glöm ej namnlös 
julklapp.

Pris: i skrivande stund vet vi ej priset, kolla på hemsidan då julfesten när-
mar sig
Anmäl dig helst på adressen anmalningar.bnk.fi eller till programkommit-
tén.

Alla hjärtligt välkomna!
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Den 24 maj utdimitterades följande nya skeppare:

Skärgårdsskeppare:

Pia Boström  Richard Grönqvist Linda Mäkelä   
Jan Nylund     Tom Nykvist  Olle Pitkänen   
Juhani Stenvall  Osmo Sundberg Vera Tollander 
 
Kustskeppare

Linda Mäkelä  Johan Nyholm  Jan Nylund   
Tom Nykvist  Olle Pitkänen  Andreas Sundberg  
Stefan Vikström  Kurt Wallin

Högsjöskeppare

Dennis Blomfeldt Gunilla Gustafsson Ulf-Erik Haglund   
Magnus Holmberg Andreas Sundberg Greger Sundberg

Förtjänsttecken och vandringspris på vårbalen:
 

Intressepokalen    Johan Fransman 
Puttes och Pias servis   Minna Björkman
Stopet VI    Greger Grönroos
Ratten     Hannu Rimaila
Carl Lindhs minnesplakett  Stefan Vikström 

Vandringspris på säsongsavslutningen:
 
       
Kommodorens pokal   Johan Fransman 




