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BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB 

BNKs nya kommoder är Joakim Eriksson (till höger på bilden). 
 
På årsmötet 6.2.2015 valdes BNK ny kommodor. Joakim har varit medlem 
sedan 1994 och är kustskeppare. Jocke har varit med i styrelsen sedan 
2011 och fungerat som vicekommodor 3 år före han valdes till kommodor. 


Ny vicekommodor är Greger Grönroos, också han kustskeppare och  
medlem sedan 2008.  Greger har varit i styrelsen sedan 2012.


Nya styrelse medlemmar Guy Granqvist, Anders Hagman och Nina Wesslin.

Joakim är ny kommodor



Joakim Eriksson 
kommodor

Greger Grönroos 
vicekommodor

Styrelsen 2015

Filip Fredrikson
ledamot

Nina Wesslin
ledamot

Guy Granqvist
ledamot

Anders Hagman
ledamot
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Klubbens kontaktuppgifter samt funktionärer för år 2015  
 
Styrelsen 
 
Kommodor   Joakim Eriksson 040-500 35 96 kommodoren@bnk.fi, styrelsen@bnk.fi 

Vicekommodor, sekreterare  Greger Grönroos 040-516 38 84 styrelsen@bnk.fi  
ledamöter   Filip Fredrikson 0400-878 076 styrelsen@bnk.fi  
   Guy Granqvist 0400-496753 styrelsen@bnk.fi  
   Anders Hagman 0500-939 072 styrelsen@bnk.fi  
   Nina Wesslin 044-531 4710 styrelsen@bnk.fi  
     

Övriga funktionärer 
 
Lärare   Rabbe Lutz 0400-840 736 rabbe.lutz@pus.fi  
   Jim Eriksson 040-778 99 89 jim.eriksson@ensto.com  
   Anders Hagman 0500-939 072 anders.hagman@pp2.inet.fi  
   Jens Rönn  040-529 47 77 ronn.jens@gmail.com  
     
Webbansvarig  Mathias Grönqvist 040-828 1500 mathias.gronqvist@gmail.com  
     
Medlemssekreterare   Mikaela Eriksson 040-596 08 59 medlemssekreterare@bnk.fi  
     
Kassör    Mikaela Eriksson 040-596 08 59 kassa@bnk.fi  
     

Bokförare    Minna Björkman 040-550 98 25 minnah.bjorkman@hotmail.com  
 
Njuus redaktionen     
Chefredaktör  Mathias Grönqvist 040-828 1500 mathias.gronqvist@gmail.com  
Annonskoordinator  Filip Fredrikson 0400-878 076 filfip.fredrikson@icloud.com  
     
Repholmens disponent & Stig-Olof Östergård 0400-486 680 olle@byggostergard.org  
Repholmskommittèns ordförande     
     
Besiktning     
ordförande  Bjarne Creutziger 0400-539 627  bcreutziger@hotmail.com  
besiktningsman  Joakim Eriksson 040-500 35 96 kommodoren@bnk.fi  
besiktningsman  Anders Hagman 0500-939 072 anders.hagman@kesko.fi  
besiktningsman  Dan Lindberg 0400-558 465 daaarne@gmail.com  
besiktningsman  Frank Östergård 040-583 60 48 frank.ostergard@gmail.com  
     
Programkomitteén     
ordförande  Tea Svärd- Eriksson 0400-852 277 svardtea@gmail.com  
     
Valberedningskommittèn     
ordförande  Marina Sjöholm 040-861 23 35 marina.sjoholm@prh.fi  
     

Klubbens adress  

Borgå Navigationsblubb rf. E-mail:  info@bnk.fi  
c/o Grand Luckan   Hemsida: www.bnk.fi  
Biskopsgatan 28   Facebook:  www.facebook.com/borganavigationsklubb  
06100  Borgå, Finland  Anmälningar:  anmalningar.bnk.fi 
    Feedback: feedback.bnk.fi 
    BNK Shop: shoppen.bnk.fi  
  
Klubbens konto:   Aktia IBAN:  FI4340501950009455	   	   	   	  
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Kommittéer för år 2015 

Repholmskommittén 
Repholmens disponent, ordförande Stig-Olof Öster-
gård 
     Peter Björkman 
     Bjarne Creutziger 
     Johan Fransman 
     Rainer Liljestrand 
     Hannu Rimaila 
     Hans Wahlberg 
     Frank Östergård 

Motorbåtssektionen, Besiktning 
ordförande    Bjarne Creutziger 
besiktningsman    Joakim Eriksson 
besiktningsman    Anders Hagman 
besiktningsman    Dan Lindberg 
besiktningsman    Frank Östergård 

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    Marina Sjöholm 
     Minna Björkman 
     Nina Wesslin 
Webbkommitté 
webbansvarig    Mathias Grönqvist 

�5



Nitton stycken finns det totalt, punkterna. Punkt efter punkt 
avklaras. Systematiskt går vi vidare enligt den i stadgarna 
fastställda ordningsföljden. Allting flyter redan på med rutin 
vid detta skede, samarbetet mellan mannen med klubban 
och mannen vid tangentbordet fungerar klanderfritt. Inga 
överraskningar här inte, detta är tredje gången vi gör detta 
tillsammans..... Mannen vid tangentbordet antecknar punkt 9 
avklarad, också detta utan några som helst svårigheter, som 
sagt, rutin. Vi har kommit halvvägs. Sedan sker något 
oväntat för mannen bakom tangentbordet, vid punkt 10 ”Val 
av kommodor”. Det känns som tiden stannat, men själva 
situationen går förbi i ett vips. En miljon tankar hinner flöda 
förbi under dessa sekunder. Mannen vid tangentbordet 
ställer sig upp, tackar för förtroendet, sätter sig ned och 
fortsätter göra antecknarna för punkt 10. Vad har hände 
mannen, och vem är han?

forts. 

Kommodoren har ordet

“För mig  
personligen är 

detta en stor 
ära” 

- Jocke
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Jag skall försöka förklara. Mannen som 
suttit bakom tangentbordet i tre år är 
klubbens sekreterare, vicekommodor 
Jocke Eriksson.   Ja, alltså jag. 
Egentligen heter jag Joakim, men det 
namnet används för det mesta av 
myndigheter, min mor, och norrmän.  

Så gott som alla mina sommarminnen 
från min barndom har med skärgården 
att göra. Detta trots att jag är uppvuxen 
på torra land, i en by med en krokig å 
med brunt vatten. Men till sommarn har 
alltid hört båtliv. Minns mig som liten 
pojkspoling somna i tältet, senare i 
båten, som en liten mumie inlindad i 
sovsäcken. Det kändes samtidigt 
spännande, mysigt och tryggt.  Samma 
känsla har hållit i sig i 37 somrar. Som 
tonåring var det sjöscouting som 
gällde, där jag lärt mig en massa saker 
om sjöliv, tillsammans med goda 
vänner, riktig vänskap som varat till 
dessa dagar. 
 
Sko lgång ha r a ld r i g va r i t m in 
favoritsyssla, detta kan jag medge. För 
att få använda mina föräldrars båt blev 
jag av mina föräldrar mer eller mindre 
tvingad att på sidan om högstadiet gå 
på kvällarna på ”nån sorts navigerings 
kurs”. Detta kändes inte vidare  
lockande. Som dom flesta tonåringar 
trodde jag mig kunna allting redan, 
men icke sa nicke, det visade sig att 
det fanns en hel del att lära sig inom 
detta område! År 1994, efter några 

försök blev jag godkänd i kursen, tack 
vare Finlands Navigationsförbunds 
examensnämnds grundliga arbete , 
hittades några borttappade poäng från 
mitt prov. 18 år senare avklarade den 
vuxna(re) versionen av mig KS-
examen, denna gång utan problem! 
Sedan dessa tider i tidiga tonår har 
engagemanget i klubben växt med 
t iden. Flera för t roendeuppdrag,  
medlemssekreterare, lärare, besiktare, 
ett år som styrelseledamot, tre som 
vicekommodor.

Att pyssla med en så fin klubb som 
BNK, med alla fina medlemmar och 
våra fantastiska funktionärer känns 
bara så otroligt trevligt, känslan av 
gemenskap är fantastisk! Men denna 
erfarenhet till trots, överraskades jag av 
hur hedrad och liten jag kände mig av 
det förtroende klubbens viktigaste del, 
dvs. medlemmarna, gett mig i mitt nya 
uppdrag.

forts.
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För mig personligen är detta en stor 
ära, förtroende av klubbens medlem-
mar, kommer jag att förvalta enligt 
bästa förmåga. Ett stort tack till er alla!

Och tack till mina föräldrar, det visade 
sig att ”den där kursen” inte bara gav 
ett diplom, utan också en fantastisk 
hobby för flera årtionden framöver!

Punkt 10 var då avklarad. Resten av 
punkterna flyter på nästan med egen 
kraft, igen på med rutin. Till slut punkt 
19. Mötet avslutas. Dags att resa sig 

upp från tryggheten bakom tangent-
bordet, och fatta klubban och de nya 
utmaningarna. Med klubban i handen 
konstaterar jag att den känns lättare 
än vad jag förväntat mig.  

Jocke

Vårbal     
Lördagen  6.6.2015, kl.18.00 på Repholmen 

Program: 

• Skeppardimission 

• Supé 

• Lotteri 

• Dans till  Repholmsbandet 
 
Pris: 30€ (skolbarn 10€ familj 70€) 

Murena avgår från kajen vid Ågatan kl.17.00. Retur kl.01.00. 
Båtbiljett 15€ / person tur o retur.  
 
Bindande anmälan senast 1.6.2015 till anmalningar.bnk.fi 
eller 040 0852277 (Tea)  
Meddela också allergier och om ni kommer med Murena. 
PS. Ta egen dryck med och gärna lotterivinster. 
 
Hjärtligt välkomna!
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“en spännande 
utmaning” 

- Mathias

Nytt utseende och en liten försening..
 
Jag vill börja med att tacka vår tidigare 
chefredaktör Rabbe för ett fint och långvarigt 
arbete med Njuusen. Från och med detta 
nummer av Njuusen fortsätter jag med 
arbetet som en spännande utmaning. Som ni 
redan har märkt ser Njuusen lite annorlunda 
ut än de tidigare numren och utkommer lite 
senare än normalt.

 
Av helt tekniska själ så var det inte möjligt att 
fortsätta göra Njuusen med samma verktyg 
(program) som vår tidigare chefredaktör 
Rabbe hade använt för att göra Njuusen 
under alla dessa år. Därför var jag tvungen att 
hitta ett nytt lämpligt verktyg för att fortsätta 
jobba  med Njuusen i. Efter det hamnade jag 
också att bygga upp tidningen från ”scratch”, 
alltså ingen bottenmodell fanns från tidigare 
att använda. Därför har det tagit lite extra tid 
att få ihop tidningen. 

Men jag hoppas att nu då grundarbetet är 
gjort och jag har en ’bottenmodell’ att utgå 
ifrån så kommer nästa och framtida Njuusar 
att vara enklare att göra och att tidtabellen 
håller bättre.

Mathias Grönqvist
chefredaktör

Bästa läsare
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Taxi   18
Porvoo Borgå

Jonas Fredrikson

MEDLEMS- och andra AVGIFTER för år 2015 

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 referensnummret 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 referensnummret när ni betalar  
Repholmsavgifterna! 
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Eftersom jag blev tillfrågad att skriva 
nåt under ovannämnda spalt så 
tyckte jag att jag kan säga några ord 
angående bl.a. vårtalko lördagen 
den 16:e maj i år.
Vi kommer igen att gå i stort sett 
enligt gamla rutiner. Backan skall 
krattas, ev. vass skall samlas ihop 
och brännas, taken skall rengöras 
från barr o. liknande, likaså alla 
takrännor. I mån av möjlighet skall 
golven rengöras och fönstren 
tvättas.
Det har jobbats en hel del med 
bojarna de senaste åren, så de är i 
prima skick. Det är troligtvis bara en 
enda boj som måste förnyas.
När det gäller bryggan bör det göras 
ett nytt fäste för övre landgången. 
Tyvärr hamnar vi i år att byta 
betongpontonen som är närmast 
land.
Det här kommer att bli ett krävande 
jobb för hela Repholmskommittten 
(+ övriga flitiga BNK:are)
Det blir att varje år göra små 
ändringar med mina hjälpredor, så 
också i år, men i övrigt består 

Repholmskommittéen fortfarande av 
kunniga och flitiga medlemmar.
Bastulaven skall också förnyas, 
men det är möjligt att det stannar 
vid planeringen i det här skedet. Det 
har också diskuterats en större 
terass vid paviljonggaveln som dock 
beror långt på det ekonomiska 
läget.  
Sen ännu en viktig sak: Vi får inte 
glömma talkomaten och –drickan. 
Jag tänkte som disponent föreslå för 
programkommittéen att det kunde 
göras en god äkta gammaldags 
korvsoppa med surbröd till som man 
sen kunde skölja ner med mjölk 
eller en kall öl.
Jag ser fram emot ett l ivl igt 
deltagande på vårtalko samt att 
vädret skall stå oss bi.
Det är jag åtminstone säker på att 
stämningen kommer det ej att vara 
fel på.

Olle Östergård
Disponent

Disponentens spalt
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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.

OBSERVERA, MYCKET VIKTIGT!

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

Bastureglerna

“Kom ihåg att 
hålla tiderna” 

- kommodoren
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Bastuavgifterna på  
Repholmen för 2015
Säsongskortet kostar 50€/båtlag det 
gäller ALLT badande, privatbastu samt 
allmänna turer!

Och om du väljer att INTE skaffa 
säsongskortet så är engångsavgiften 
10€/h/båtlag för privatbastu och de 
allmänna dam/herr-bastuturerna.

Säsongskortet kostar 50 €/båtlag 
Engångsturerna är 10€/h/båtlag

OBSERVERA att ALLT badande 
kostar. Det finns 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.

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 bastu-
badare och lämna bastun i prydligt 
skick.

Styrelsen 14.4.2015
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En kvistig fråga 

Redan de gamla egyptierna kunde räkna, på sitt sätt… De kände till heltal och de använde sig av tiotalssystemet. 
De kände till fraktioner, dvs. bråktal, men inte som multipler. De kunde alltså skriva 1/2; 1/3; 1/4 ; osv men inte 
tex. 2/3 eller 3/5. Decimaltal kände de inte till! Detta betydde att alla icke-hela tal uttrycktes som en summa av 
heltal och en mängd fraktioner. Fraktionerna skrevs såsom nämnaren i bråket med ett “tak” över sig: således 

skrevs  ½ som 2 . De hade förstås sina egna symboler för entalen, men ifall vi använder oss av de indoarabiska 

symbolerna (= våra siffror) så kunde de tex. skriva följande: 

 3   7   57   Vilket tal symboliserade detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marine Electric Specialist

Jed-Tech erbjuder 
nu Soliban flexibla 
solpaneler direkt 
av importören! 

Olika monterings- 
alternativ. Deck  
biminitop eller rail- 
montage

www.jed.fi 
info@jed.fi 

040-406 68 08

Nyhet 2015!  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Båtsäsongen närmar sig igen med lite nya besiktningsregler. Nyhet för i år är 
att nu är LED-handblosset godkänt att ersätta två (2) pyrotekniska 
handbloss.

Besiktningsklass 2 skall ha fyra nödraketer och fyra pyrotekniska handbloss.  
ALTERNATIVT fyra nödraketer och två pyrotekniska handbloss och ett LED-
handbloss + reservbatterier. Därtill rekommenderas ett st. orange rök. 
Besiktningsklass 3 skall ha två nödraketer och två pyrotekniska handbloss.  
ALTERNATIVT fyra pyrotekniska handbloss. ALTERNATIVT två nödraketer 
och ett LED-handbloss + reservbatterier.  ALTERNATIVT två pyrotekniska 
handbloss och ett LED-handbloss + reservbatterier. 

Besiktningsklass fyra rekommenderas två pyrotekniska handbloss.  
ALTERNATIVT  ett LED-handbloss + reservbatterier. Till alla besiktnings-
klasser rekommenderas mobiltelefon, laddare och vattentätt telefonfodral. 
Detta år är sista året som nödraketer och pyrotekniska handbloss är 
godkända tillverkningsåret + fem år.

Nästa år är dessa godkända endast tre år! Besiktningstillfällen har vi på 
säsongs-öppningen kl. 10.00 – 16.00. Vårbalen kl. 10.00 – 16.00. på Repis. 
Tisdag 2.6 besiktar vi i Tirmo kl. 19.00 – 20.00 enligt gammalt mönster. Ring 
Jocke tel. 0405003596 om du vill besikta båten längs med vägen. Vi kör till 
Tirmo via Vålax och tillbaka via Ebbo. Onsdag 3.6 är vi i Hammars (SEO) kl. 
18.00 – 19.00.Onsdag 10.6 kl. 18.00 – 20.00 besiktar vi 
båtar som är förtöjda i Borgå från Sakta Farten till Maren.

Hej alla BNK:are!
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Det går också bra att förtöja båten på nedre sidan om Mannerheimgatans 
bro om du kommer och besiktar båten längre ifrån. Vi finns på 
”Kipparikiosken”, men det är önskvärt att du ringer Jocke eller 
undertecknad 0400539627 om du vill besikta båten vid åstranden. Skall 
din båt skrovbesiktas bör du ringa nån av besiktarna I GOD TID!!!! Före 
sjösättningen, så finns det säkert en tid som passar både skepparen och 
besiktaren. Motorbåtssektionen önskar alla en bra sommar med lagom sol 
och passliga vindar!

Bjasse
motorbåtssektionens ordf. 
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Husbyggnad
Talonrakennus
Olle  
0400 486 680
olle@byggostergard.org

Jordbyggnad 
Maanrakennus 
Kricke  
040 548 1849
christian@byggostergard.org

www.byggostergard.org

AB BYGG ÖSTERGÅRD 
CO RAKENNUS OY



OK·RIIUTIJ PIJRIIIJIJ 
www. k-routo. com T 0 T E U T TA A K A Ngffgdfgdfgfdgdfgdfgdfgdfg S S S 1 

Ratsumestarinkatu 3, 06100 PORVOO puh. (019) 534 300  
Avoinna: ark. 7-20 la.9-16 su. 12-16 www.k-rauta.com/porvoo

Universal Stone 
Ekologiskt, giftfritt 
rengöringsmedel för 
hemmet och båten 

Medila Oy Ab 
Båtmästarvägen 17, 07410 Kråkö   Tel. 050 370 5165 
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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 fastställs 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 Repholmskommittéen 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 

• Mellan kl 22 och 08 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. 

forts.
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• 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 ”coupevärmare” 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, ut-
rymmet skall ställas i ordning på morgonen före kl. 12.00 

• Paviljongen och grillstugan skall hållas städade.  

• 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 endast användas av Program kommittén vid de  
tillställningar på Repholmen som arrangeras av kommittén. 

• Spisen och kärlen kan fritt användas, men efter användning skall 
allting diskas och städas! 

Dörren till köket hålls låst under veckorna även under säsongen.  
Till veckosluten låser någon medlem av Repholms- eller program-
kommittén upp dörren till köket. Den sista som lämnar holmen ser  
till att låsa dörren till köket! 

Håll köket rent! 
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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 ibruktagning 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. 

Övrig 

• Flaggreglementet bör respekteras 

• Reglerna för allemansrätten bör följas 

Den som lämnar Repholmen sist ser till att dörrarna till bastun, ute 
WC:n, lusthuset och paviljongen är stängda, dörren till köket är låst och 
att gasgrillen är övertäckt med sitt skydd. 

Styrelsen 13.4.2015
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www.mirelle.fi  Tel. 0400 702 842 Robin Behm

Charter-kryssningar

En charterkryssning med Mirelle på Finska viken 
och i den vackra skärgården garanterar en 
oförglömlig upplevelse.

Ring och fråga om våra kryssnings-
alternativ.  Vi gör vårt bästa för att 
du och dina gäster ska trivas på 
M/Y Mirelle i härlig havsmiljö.

På båten finns

m/y Mirellem/y Mirelle
Borgå

Charter-kryssningar



Borgå Navigationsklubb rf.  

Verksamhetsprogram år 2015      
                

● 7.2 Fre kl.19:00 Årsmöte, Grand, Supé 
● 7.3    Lö     kl.11:00 Vårvintertalko på Repholmen 
● 15.4  On    kl.19:00 Klubbkväll , Stopet, Grand 
● 16.5  Lö     kl.11:00 Vårtalko & Säsongsöppning   
   på Repholmen 
● 6.6  Lö kl.18:00 Vårbal på Repholmen 
● 13.6  Lör  BNK-Regatta&Familjenavigering på   
   Repholmen* 

○ Regattan börjar med skepparmöte  kl.10:00  
○ Familjenavigering    kl.12:00 

                       
● 5.9 Lö kl.18:00 Kräftskiva på Repholmen* 
● 19.9  Lö     kl.18:00 Säsongsavslutning på Repholmen 
● 21.10  On    kl.19:00 Klubbkväll  
● November Sjökortsnavigeringstävling 
● 5.12    Lö     kl.18:00 Julfest på Grand 
  År 2016 
● 5.2    Fre     kl.18:30 Årsmöte, Grand, Supé

Båtbesiktning 
● 16.5    Lö Kl. 10-16  Repholmen 
● 23.5 Lö Kl 10-16  Repholmen 
● 02.6 Ti kl 19-20  Tirmo  
● 03.6 On kl 18-19  Hammars  
● 10.6  On kl 18-20  Borgå å 
 

Kursprogram 

Se närmare information på Borgå medborgarinstitutets hemsida 
angående tidtabell för kurser. 
                                                                      
* = Vi äter tillsammans och ordans i form av knytkalas. Dvs. var och en tar med 
sin egen mat, bestick mm och tillräder själv sin mat. Om inget annat meddelas 
på plats. 
 
Observera att klubbens allmänna informationskanal är på dess hemsida (bnk.fi). 
Där informeras också ifall det sker ändringar. Också i Njuusen och och eventuellt 

i Östnyland kommer det att informeras i. �23



MG Trans Ky 
Yrittäjänkatu 4-6, 06150 Porvoo 

Marcus Sandström , 040 900 7914 

mgtransky@pp.inet.fi

Klubbkväll 22.10.2014 på Grand

Anders Hagman höll en mycket intressant föreläsning om olika skrovskador
på fritidsbåtar. 8 st deltagare.

Det här har hänt sedan senast …

�24
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Julfest & Självständighetsbal 6.12.2014 18:00 på Grand

För första gången ordnades en kombinerad julfest och självständighetsbal 
på Grand. För musiken stod Repholmsbandet. Tillställningen var mycket 
lyckad och fick speciellt fin respons av klubbmedlemmrna då den ordandes i 
centrum av Borgå (Grand).

Det bjöds på aperitif 
med tilltugg. 

�25

Borden var dukade som ’långbord’ och hade färgtemat vitt och blått 
självständighetsdagen till ära.



Under kvällen kunde man följa med slottsbalen från videokanon.
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Årsmöte på Grand 6.2.2015

16st  av klubbens medlemmar deltog i årsmötet. Som tidigare år deltog de 
flesta i den traditionella supen efter mötet.

På mötet valdes Joakim Eriksson som ny kommodor och vice till ny 
vicekommodor valdes Greger Grönroos. 

Klubbkväll 15.4.2015 19:00 på Grand

Johnny Karlsson förevisade Mobiba:s tältbastur. Därefter föreläste Fredrik 
Bärlund om BSS:s kölbåtssektions torsdagstävlingar och till sist hölls den 
traditionella frågesporten Stopet. Tre st. hade bästa poängen och efter de 
extra utslagsfrågorna så knep Tota Sping vinsten. Grattis Tota!

Johnny berättar om hur själva bastuugnen som går att sätta ihop så den 
ryms i en väska.
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Tota koncentrerar sig på frågorna. Niklas och Hannu diskuterar…

Kommodor Jocke konstaterade att själva dörren var mycket smart 
konstruerad.

�28

Vårtalko på Repholmen 16.5.2015 kl.10:00

Förutom de normala ”vårsyslorna” som att kratta, tömma hängrännor, sopa 
taket, tvätta fönster osv. så byttes den innersta flytpontonen ut till en ny under 
huvudbryggan. Besiktarna var också på plats. På talkot deltog ca. 20 personer

Bilder från vårtalkot på sista sidorna i Njuusen



BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB

I den här guiden så finns blandade tips inför kommande 
båtsäsong. Med ändringar i kända båtresemål.

Den här guiden innehåller QR koder. 
En QR-kod är ett slags streckkod, en bild som 
innehåller inbäddad information, tex en 
webbadress. Ladda ner en ”QR - kodläsar-
app” till din smarttelefon eller surfplatta och 
testa skanna av QR koden till höger.

NÅDENDALS GÄSTHAMN

BNK
BLANDADE TIPS inför kommande båtsäsong:  

ändringar i kända båtresemål.  
Av Tea Svärd-Eriksson
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Åbo Sjökortserie D kort 706
Airisto Segelsällskap fyller 150 år i 
år och är Finlands tredje äldsta 
sege l fö ren ing De o rdnar en 
Jubileumsregatta 29.7 – 1.8.2015, 
Baltic Offshore week och Classic 
Yachts Regatta med 100 anmälda 
båtar. Under hela sommaren har 
Forum Marinum en utställning om 
150 år seglingshistoria och bilder ur 
det lokala skärgårds- och båtlivet. 
Materialet delvis ur Segelsäll-
skapets historic som utkommer I 
höst. Dessutom bygger Airisto 
gästhamn ut sin service med en 
välbehövlig ny bastubyggnad vid 
stranden.Hotellet har renoverats 
och barnens lekplats likaså.För 
restaurangen kom- mer två nya 
personer att ansvara, Tommy Gråhn 
och Aki Kinnunen, båda medlemmar 

i Finlands kocklandslag. Vid Hotel 
Airisto strand och också gäst-
hamnen finns möjlighet att spela 
tennis, hyra roddbåt och cykel. Man 
kan även hyra olika storleks stugor 
på det vackra området. Plats i 
Air isto Marina kan bokas på 
www.satamapaikka.com el ler 
02-4581 300

Helsingholm Septitanktömning 
borde vara säker här eftersom Håll 
Skärgården Ren testar ett sensor-
teknologiskt sätt att via nätet i realtid 
kolla om tanken behöver tömmas.

www.satamapaikka.com
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Nådendal Sjökortserie D kort 706 
Gästhamnen har övergått i privat ägo och de har 
byggt en ny brygga på 90 meter.De nya ägarna Petri 
Silvo och Miska Pekkola önskar införa elektronisk 
bokning av gästplatserna.  
 
satamavouti@nvvs.fi  +358 45 605 7455
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Örö     Sjökortserie B kort 644
Missa inte att besöka den befästa 
ön som nu öppnas I juni efter det att 
Forststyrelsen tagit över skötseln av 
militärområdet som varit stängt i 100 
år. Ön ligger i Skärgårdshavet 15 
km söder om Kasnäs och besökare 
behöver endast betala en liten 
bryggavgift. 70 båtplatser finns samt 
septitömning, bastu och kafé. Man 
kan på egen hand se sig om på ön, 
men det kommer även att ordnas 
guidade turer.Naturen är unik med 
stora strandängar med ett flertal 
arter av växter och fjärilar som inte 
finns I andra delar av Finland. Det 
militära arvet syns i form av 

kaserner, kanoner och en kuller-
stensväg kallad “pitkä ikävä”. 
Platsen verkar att vara ett idealiskt 
utflyktsmål för hela båtlaget!

Koordinater:  
59°48'40" N 22°20'13" E

�33



Kyrkslätt  Sjökortserie B, blad 627

Ingen officiell farled. Infart via Klobbsundet från 
Björköfjärden.

Koordinater:  60*6.530'N 24*34.660E

Långvik Congress&Wellness hotel har öppnat 24 platser 
för båtgäster och 2 platser finns för jättestora båtar. 
Hamnkontoret är hotellets reception och båtgäster får 
använda sandstranden och strandvolleybollplanen. 
Restaurang och spa-avdelningen star till förfogande 
liksom för hotellgästerna. SUP - paddlingsbräden uthyrs.
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Helsingfors/Gräsviken Sjökortserie B kort 626

 
Faro Channelside Bar & Restaurant som sköts av Jussi 
och Ville Forsman ligger vid Gräsvikens kanal, och har 
plats för 6 gästbåtar (övernattning möjlig). Stället har 
blivit belönad med med 4,5 stjärnor och bord kan 
beställas från 010 424 9830 eller faroravintola.fi

Pensar   Sjökortserie D kort 703
Pensar Syd gästhamn utanför Nagu kostar 25€/
dygn ELLER 75 € för 2 personer med halvpension = 
frukost och middag på restaurang Solsidan! Inte illa! 
Fin bastu ett stycke från gästhamnen. Man bör helst 
ringa när man närmar sig hamnen så man blir 
anvisad lämplig plats 040  576 4976. På Pensar 
finns en naturstig, ett intressant Lotta-museum med 
guidning, Finlands enda kvarvarande luftvärns-
byggnad och ett krigstida skeppsvarv.
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BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB

Ett tips!
Fonecta har gratis sjökort på nätet.   
Testa QR koden till höger. 

FINSKSPRÅKIG guidebok “Merenranta kutsuu. Tietoa ja luovaa tekemistä 
Suomenlahden rannoilla retkeileville” kan gratis laddas ner från Luonto-Liitto 
eller Helsingfors stads internetsidor.

Boken hjälper att ”bonga” olika fartyg, båtar,fåglar, 
stensorter. Knopar och sjömärken finns också 
redovisade. Vattnets beståndsdelar, olika strandtyper 
och vilka slags kryp det finns i vattnet förklaras också. 

QR för guideboken(PDF)

Om du råkar i sjönöd, ring nödnumret 
112 eller sjöräddningens nationella 

nödnummer 0294 1000

BNK
�36



Vårbal på Repholmen 6.6.2015  
kl. 18:00 

Skeppardimission, och traditionella 
vårbalen med live musik och supé  
samt besiktning på lördagen. 

BNK Regatta & Familj navigation 
på Repholmen 13.6.2015

Regattan börjar med skepparmöte 
kl.10:00. Familjenavigering börjar kl. 
12:00 för hela familjen. Detta är ett 
ypperligt tillfälle att bjuda med era 
bekanta till Repholmen för att se hur 
vi har det. 

K r ä f t s k i v a p å R e p h o l m e n 
5.9.2015 kl. 18:00 

Kräftskivan ordnas som knytkalas. 
D.v.s. ta med egna kräftor och 
dricka. Programmet ordnas inte 
officiellt av programkommittén.  

Säsongsavslutning på  
Repholmen 19.9.2015

Mera information om evenemanget 
på klubbens hemsida då tiden 
närmar sig. 

Julfesten på Grand 5.6.2015 18:00

Mera information om evenemanget 
på klubbens hemsida då tiden 
närmar sig. 

Båtbesiktningar

• 23.5.2015 10-16 på Repholmen

• 2.6.2015 19-20 i Tirmo  
Kom ihåg att anmäla om ni vill ha 
båten besiktigad i Tirmo. 

• 3.6.2015 18-19 i Hammars

• 6.6.2015 18 på Repholmen

• 10.6.2015 18-20 Borgå å

Det här händer ännu i år …
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Svaret på den 
kvistiga frågan 

 

Stopp stopp !  Nu har 
du inte alls ens försökt 
räkna detta! Skäms och 
gå genast tillbaka till 
frågan och börja räkna!

20

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

TUUSULA TUSBY
MOUKARINKUJA 6
020 7569250
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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.fi  |  myynti@simolin.fi 

 
TARMOLAN 

LASIHUOLTO OY 

Östanvägen 1, 06150 Borgå 

Mika Jäävaara:  
 +358 (0)400-914 356 

BNK



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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  Asentajantie 12, Puh. 019-521 6200

    www.porvoonlukkohuolto.fi
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15
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RAKENNUSTERÄKSIÄ

ME-TERÄS KY
Ratakatu, Porvoo, puh. (019) 580 910

!"#$%&'())%*)+,-*."$/%0".-%-012

• harjaterästä
• putkia
• profiiliputkia

• betoniverkkoa
• palkkeja
• levyjä
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Mästarvägen 28, Borgå
Tel. 019-689 7600
Öppet: månd-fred 7-17
 e-mail: myynti@porvoonlasi.com        www.porvoonlasi.com

Njut av din balkong och 
terrass året om!
Med LUKKAN TERMO skjutglas förlänger du terrass- 
säsongen. Inglasningen skyddar mot vind och regn, däm-
par ljud utifrån och minskar damm- och insektproblem.

Vi gör hela jobbet – från planering till 
inflyttningsklar terrass.

Njut av din balkong och 
terrass året om!

DooriaDooria 

-

I affären finns 

och bekanta 
-

Smidiga bank- och 
försäkringstjänster för dig och 

dina närmaste nära dig.

Joustavaa pankki- ja 
vakuutuspalvelua 

lähellä sinua ja läheisiäsi.
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www.mec-marin.fiMEC-Marin / Mecanil Oy Ab, Riksvägen 565, 07880 Liljendal

Är du trött på båtvård som inte 
håller?   Byt upp dig till

ULTRAGLOZZ
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AUTOMAALI JA -TARVIKE
Rajaton värivalikoima.
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  Itä-Uudenmaan
koti- ja siivousapu

Muista kotitalousvähennys!
Vi betjänar också på svenska.
Puh. 040  961  5225/Tiina

Etsii uusia asiakkaita, myös 
yrityksiä! Soita ja pyydä tarjous
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SAKKUNNIG BETJÄNING FRÅN:

Hos oss får du antennhjälp 
till båten och husbilen
• VHF radio- och TV–antenner 
•  Specialkablar till radion eller TV:n
•  Utomhusantenn till modem, 
 även måttbeställd kabel

TV:n

Välkommen!
Välkommen!

Glomex 
”ufo-
antenner”

Våren kommer!Våren kommer!

Fr. 

195 €
GlomexGlomex Fr. Fr

Montörsvägen 8, Borgå, tel. 019 524 4177
Öppet: vard 8-17, lördagar stängt. info@porvoontahtihuolto.fi  

www.porvoontahtihuolto.fi �48



Skärgårdskryssningar!
Helsingfors • Borgå • Lovisa

Kolla tidtabeller & rutter:
www.msjlruneberg.fi, Tfn. 019 524 3331

SMAKLIG MAT 
GJORD MED KÄRLEK 

www.zum.fi

�49



Fabriksbetong 
Östra Nyland

tel. 020 447 7690

Stenmaterial 
Östra Nyland

tel. 020 447 7400

www.rudus.fi

www.sorakauppa.fi
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TÄHTIKERHO

TÄHTI

TWINSTAR

Monipuoliset 
lounasravintolat

Porvoossa

Tervetuloa! Välkommen!Tervetuloa! Välkommen!
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Nära kommer först.
ostnyland.fi

Lovisavägen 8, Borgå
Växel 020 759 8020
www.mikrokulma.fi

HELA FAMILJENS VARUHUS
ÖPPET VARDAGAR 8-19, LÖRDAGAR 9-16, SÖNDAGAR 12-16

Nytt för i sommaren 2015 är minigolf 
11.7 Grillfest (boka plats i tid) 

29.8 Forneldsdans med Fellows 
♦Bastu   ♦Bykstuga  ♦Cyklar 

040-7409729 
 �52



RASKAANKALUSTON HUOLTOKORJAAMO
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BNK shoppen

Produktens namn Färg Storlek Antal

Namn Telefon E-post

Fyll i dina uppgifter och vilka produkter du önskar beställa. Skicka sedan 
uppgifterna till Joakim Eriksson, antingen per e-post jocke@bnk.fi eller per 
post till Joakim Eriksson, Baronsvägen 76, 07280 Illby. 
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Färg: Blå 
Storlek: M-XXXL

Microfleece 
jacka, herr

45 €

Färg: Blå-Vit 
Storlek: M-XXXL

Microfleece 
jacka, dam

45 €

Färg: Blå 
Storlek: S-XXXL

“Huppare", 
Hoodie, herr

65 €

Färg: Röd 
Storlek: S-XXXL

“Huppare", 
Hoodie, dam

65 €

Färg: Blå 
Storlek: M-XXXL

Microfleece 
jacka, herr

95 €

Färg: Grå 
Storlek: S-XXL

Collage byxor

35 €

Färg: Blå 
Storlek: 104-164

T-shirt, barn

12,50 €

Färg: Blå 
Storlek: 104-152

“Huppare", 
Hoodie, barn

60 €
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Färg: Vit, blå, röd, grå 
Storlek: S-XXXL

T-shirt, herr

20 €

Färg: Vit, röd 
Storlek: M-XXXL

T-shirt (u-nacke), dam

15 €

Färg: Vit 
Storlek: M-XXXL

Långärmad 
skjorta, unisex

25 €

Färg: Blå 
Storlek: M-XXXL

Piké, herr

30 €

Färg: Röd 
Storlek: S-XXL

Piké, dam

25 €

Färg: Vit, blå, röd, 
grå. Storlek: M-XXL

T-shirt, dam

20 €
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Färg: Mörkblå 

Mössa

15 €

Färg: Mörkblå

Keps

15 €

Färg: Vit & Blå

Tygkasse

15 €

Färg: Mörkblå 

Kylväska - liten

12 €

Färg: Grå

Kylväska - stor

20 €

Färg: Vit

Väska - stor

75 €

�57



Okej, svaret på den kvistiga frågan:  

Räkningen är ju barnsligt enkel. Vi räknar  3  +  1/7  +  1/57  =  3  +  64 / 
399  =  3,1604  =  talet pi  Π . Nåja..., alla vet vi ju att talet  pi  =  
3,14159216365... så lite gick det nog ”huti” för dem. Med denna felaktiga 
matematiska kunskap lyckades de ju endast konstruera en massa 
pyramider. Och där blev det…
Om ni vill veta mer om talet pi så kommer här senare mer information.
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Talet  pi  definieras som 
förhållandet mellan en cirkels 
omkrets och dess diameter. Sedan 
urminnes tider har man försökt 
bestämma detta värde pga. dess 
betydelse inte bara i matematiken 
utan i allt vetenskapligt från 
byggnadskonst till astronomi. Till 
dags dato har man inte kunnat ge 
ett direkt värde åt pi, endast en 
oändligt följd av decimaler. Man 
har kunnat bevisa att pi är ett sk. 
transcendent tal, dvs ett tal som 
inte kan uttryckas som en rot i en 
polynomisk ekvation. I vårt dagliga 
liv klarar vi oss bra med två 
decimaler 3,14, eller 5 decimaler 
3,14159 eller 10 decimaler om vi 
vi l l visa oss på styva l inan 
3,1415926563. Med datamaskiner 
kan man idag räkna ut de första 
miljarderna decimaler ända tills det 
börjar ryka om maskinen. Men hur, 
och när, har man kommit fram till 
detta “närmevärde” för pi?
De första skrifterna rörande detta 
kommer från Babylonierna (för ca 
4000 år sedan). de använde värdet 
3 och litet senare bättrade de på till 
3,125, dvs 3 + 1/8.
Felet är ½%
Detta räckte inte till för egyptierna. 
De lyckades på något sätt, vilket 
man inte känner till, räkna ut att  pi 
=  ( 8 * diametern / 9 ) upphöjt i 
kvadrat  =  ca. 3,1605. Felet är 

igen ½% men åt andra hållet 
denna gång.
Grekerna jobbade vidare. pi = 
22/7 , dvs. 3,1429, och detta gav 
e t t f e l p å e n d a s t 0 , 0 4 % . 
Archimedes, ni vet den där jappen 
med de orubbl iga c i rk larna, 
lyckades fastställa att pi var mellan 
3  1/7 och 3  10/71. Snyggt!
Kinesen Zu Chongzhi bättrade på 
på 400-talet. Han lyckades uttrycka 
pi som ett enkelt bråk   355 / 113  = 
3,14159292… , dvs fel först på 
7:de decimalen och felet endast 8 
miljontedels-%. Något “snyggare” 
enkelt bråk har man ännu inte hittat 
på för talet pi (och kommer inte att 
göra heller!).
Själva beteckningen pi är inte så 
värst gammal. Den tillkom först på 
1700-talet. Sedan dess har alla 
vär ldens bästa matematiker, 
tillsammans med en stor hög 
”hemma - Einsteinare”,  försökt 
bestämma detta värde utan att 
lyckas. 

forts.
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Berättelsen om talet pi 
av Rabbe Lutz



Det finns ett antal talserier som 
behändigt konvergerar till talet pi, 
men aldrig ”kommer fram” Tex. 
J.Gregory löste problemet redan 
på 1600-talet så att  pi/4  = 1 - 
1/3  +  1/5  -  1/7 +-  osv. Rätt, 
men mindre behändigt för att 
serien konvergerar så ytterst 
långsamt att den inte är praktisk. 
Dagen datamaskiner känner idag 
till en massa olika algoritmer för 
att bestämma värdet på pi utan 
a t t b e h ö v a d r ä n e r a h e l a 
“ o u t p u t e n ” f r å n L o v i s a 
kärnkraftverk. 
 
För den vanliga kålsuparen torde 
3,14 räcka till. Såvida man inte 
ville försöka slå nobelpristagaren 
Richard Feynmans ”rekord” på 
att memorera pi:s decimaler till 
decimal nr 767 ! Där tyckte han 
att det räcker. Han kom nämligen 
fram till att decimalerna 762 ... 

767 alla var 9 så det var 
behändigt att efter det bara säga 
osv. osv,
Vad behöve r den van l i ga 
navigatören då denna kunskap 
till, frågar den spetsfundiga BNK 
- gamylen?  Mycket viktigt! Tex. 
då han glömt bort hur lång 
sjömilen är! Då tar han bara och 
multiplicerar jordens diameter, 
12742 km med talet pi och 
dividerar det sedan med först 
360 och sedan 60. Voila! Där har 
vi det,  1 sjömil = 1852 m.   
Talet  pi  har tom. en egen dag i 
året!  Enligt amerikanskt mönster 
skrivs datumet 14 mars som 3 
14. Mycket passande att kalla 
d e n n a d a g f ö r p i - d a g e n ! 
Dessutom är ju Albert Einstein 
(och en annan jag känner) född 
på denna dag!   
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Skärgårdsskepparkurserna på hösten resulterade i 14 godkända examen. 
Kustnavigationen har fortsatt på våren med 15 deltagare. En repetitionskurs 
i navigation för gamyler hölls på våren med 10 deltagare. CEVNI-kursen 
pågår med 11 deltagare. 
 
Till hösten planeras igen två paralellkurser i skärgården. Nyhet för detta år är 
att vi kommer att ha en helt ny kursbok. Kurserna för följande vår är inte 
fastslagna, men innehåller åtminstone en kurs i kustnavigation. 
 
Lärare under det senaste året har varit  Jim Eriksson  (skärgård), Rabbe 
Lutz  (skärgård, repet i t ion) ,  Jens Rönn  (kust ) och  Anders 
Hagman (CEVNI)..

Rabbe

Naviationskurserna



Jimmen tog hem sin TREDJE seger i sjökortsnavigerings-
finalen i Kides den 18.4.2015. 	  

Segern var inte överlägsen men helt klar. Efter en miss, som 
kunde ha kostat honom segern, men han räddade 
situationen i en annan uppgift, där endast Jim och en annan 
tävlande träffade rätt medan alla andra gjorde bort sig helt 
och hållet.	   I klubbtävlingen vann Espoon Kipparit igen, men 
BNK kom just och just in som tvåa tack vare Jims fina insats.	  	  

Därmed ordnas nästa års final i Borgå.

Jim Eriksson finsk mästare igen!

“Grattis Jimmen” 

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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Bilder från Vårtalko 16.5.2015 på Repholmen

Vicekommodor Greger 
Grönroos och Hannu 

Rimaila spänner muttrar 
så den nya pontonen 

hålls på plats

“Paus på plats” i fint 
solskensväder.

Det krattades 
och blev fint på 
Repholmen…



BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB

Bilder från Vårtalko 16.5.2015 på Repholmen

Korvsoppan var super god!

Tutte spikar tillbaka bräderna  
på bryggan.

 
Nisse hjälper 
med att dra ut 
gamla spikar. 


