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BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB 

        BNK Julfest    
Lördag  5.12.2015, kl.18.00 - 01:00 på Grand 

Program: 

• Julmiddag 
• Dans till Repholmsbandet 
• Julgubbe 
• Lotteri+kaffe 

Pris: 40€ (skolbarn 10€ familj 90€) 
 
Anmälningar till Tea 040 0852277, meddela om 
eventuella allergier. 

Ta egen dryck med och gärna 
lotterivinster. 
 
Hjärtligt välkomna
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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     
Redaktör   Mathias Grönqvist 040-828 1500 mathias.gronqvist@gmail.com  
Annonskoordinator  Filip Fredrikson 0400-878 076 filip.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	 	 	 	

�3

mailto:kommodoren@bnk.fi
mailto:styrelsen@bnk.fi
http://anmalningar.bnk.fi
mailto:kommodoren@bnk.fi
mailto:styrelsen@bnk.fi
http://anmalningar.bnk.fi


Igen har en sommar passerat oss, som ett bevis på att lyri-
ken som skrevs av en viss man vid namnet Tomas Ledin, till 
en låt som skulle hamna på hans album Gränslös, var bland 
de absolut sannaste meningarna genom tiderna att spelas in 
i en musikstudio. Att undertecknad just denna sommar slog 
världsrekord i sen sjösättning, 13 juli, passade ganska bra in 
i sommarens väderlek. Att årets båtsäsong inleddes så pass 
sent berodde på att den gamla motorn hade kommit till sin 
ände.  
Undertecknad fick smaka på nackdelarna av sättet moderna 
inhemska glasfiberbåtar är konstruerade, då motorn inte går 
att få ut  ur båten utan att skära sönder halva båten. Detta på 
grund av att motorn är monterad i skrovet på fabriken innan 
modulerna för inredning och deck monteras. Att fira  
midsommar-afton i båtens motorrum tillsammans med glasfi-
bermatta, polyesterhars och gelcoatburkar är ju i sig en erfa-
renhet man sent glömmer. Det positiva i det hela var dock för 
min del en helt ”torr” högtid, såväl vädermässigt, som alko-
holmässigt. Att den helt nya motorn sedan direkt fick en lätt 
inkörning, ca 600 sjömil längs estniska kusten ned till Riga-
bukten, är ett resultat av ökad driftsäkerhet som förnyad tek-
nik erbjuder. En sak som inte kan regna bort .

Jocke

Kommodoren har ordet

“Att fira midsommar-
afton i båtens motor-

rum tillsammans 
med glasfibermatta, 

polyesterhars och 
gelcoatburkar är ju i 

sig en erfarenhet 
man sent glömmer” 

- Jocke
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16.5.2015 Vårtalko och säsongsöppning på Repholmen

Som vanligt städades Repholmen upp från sin vinterdvala. Det krattades, stä-
dades, WC:na tömdes, rännorna rensades. 
Som större ingrepp förnyades den innersta pontonen på bryggan.
På talkot deltog ca. 25 pers.

Det här har hänt sedan senast …

6.6.2015 Vårbal på Repholmen

 
Vårbalen började traditionellt med ett välkomstord från kommodoren på den nya 
fina terassen invid paviljongen.
Efter det delade skolningskommitténs representant Anders Hagman ut diplom 
till de medlemmar som under vintern hade avlagt skepparexamen. Därefter de-
lade Kommodoren ut vandringspokalerna
Intressepokalen tilldelades Mathias Grönqvist, Ratten tilldelades Jim Eriks-
son. Programmet fortsatte med en riktigt god supé som var tillredd i vårt eget 
kök. Kvällen avslutades med dans i takt till Repholmsbandet. På plats var ca. 80 
personer.

Pokaldelning 
på vår fina 
nya terass på 
Repholmen 
6.6.2015
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En stolt byggare och disponent visar 
upp terassen på vårbalen 6.6.3015  →
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↑ Ungdomarna 
inviger terassen.  

← 
Som alltid så sma-
kar maten bra på 
Repholmen.  

↓De yngsta hjälp-
te duktigt till med 
serveringen. 
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13.6.2015 BNK-regatta och familjenavigering

 
Regattan och familjenavigeringen hölls i år under samma dag. Mer om regattan 
senare i tidningen. I familjenavigeringen deltog 14 personer i olika lekar, t.ex vat-
tenstafett, pilfällning och en frågesport som vanns av Guy Granqvist, med 9 rätt av 
12 frågor. Dagen avslutades med den traditionella skattjakten.

Kottkastnings 
tävling på 
gång

←Ar thur Er iksson 

väntar med spänning 
på resu l ta ten f rån 
regattan.

↑Jon Grönqvist är nöjd 
med skatten som han 
h i t t a d e i b a r n e n s 
skattjakt.
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5.9.2015 BNK-kräftskiva på Repholmen

 
Kräftskiva hör ju till hösten, och en sådan ordnades i form av knytkalas på Repholmen. Pre-
cis som förr så blev det en trevlig skiva med ca. 20 deltagare på plats.

12.9.2015 Vedtalko

Ett rejält vedtalko då ca 12m2 ved transporterades ut till Repholmen med ’prodon’ och lades 
i lager under bastun. Arbetet gick undan bra då ca 20 medlemmar deltog i arbetet!

26.9.2015 Hösttalko och säsongsavslutning på Repholmen

 
’Prodon' togs upp från vattnet och det jobbades aktivt på att förbereda
Repholmen inför vintern. I talkot deltog ca.35 personer.
 
Senare 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. Under kvällen röstades
också fram vem som skulle bli tilldelad Kommodorens pokal. I år fick
Mikaela Westerlund flest röster. 
I det närmaste 50 personer tog del i avslutandet av säsongen på Repholmen.
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21.10.2015 Klubbkväll 

På klubbkvällen besökte vi Sabik, som tillverkar visuella signalsystem för landtrafik och 
sjöfart. 9st deltog i det mycket intressanta besöket med presentation av bolagets produk-
ter samt en rundvandring i tillverkningsutrymmen. 

Jens Berg visar hur man trådlöst 
tar kontakt med ett signalsy-
stem.

Med den nyaste tekniken så är 
det möjligt att övervaka och sty-
ra direkt från en smarttelefon 
signalsystemen.
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Vi började 
kvällen med 
en presenta-
tion av före-
taget och 
produkterna i 
Sabiks ytterst 
fina nya ut-
rymmen.



Det här händer ännu i år …

November: Sjökortsnavigeringstävling

 
Om du är intresserad av denna tävling 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 25.1.2016. Som kompetensfordran räcker genomförd
skärgårdsskepparkurs.

5.12.2015 Lördag 18:00 BNK-Julfest på GRAND

Julfesten kommer i år igen att ordnas på Grand med supe, dans, lotteri samt såklart, 
Julgubben!

händer ännu nästa år... 

5.2.2016 Fredag k.18.30 Årsmöte på Grand med supé efter mötet.

 
Läs mera information om årsmötet på hemsidan och i ÖN´s Evenemax
kolumn då det börjar närma sig årsmöte.	
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Programkomittén  
behöver förstärkning!
 
Ute bland våra medlemmar, men 
också bland övrigt båtfolk i regio-
nen, är BNK känt för sina populä-
ra och ytterst fint arrangerade 
fester och andra evenemang.
Programkommitténs främsta 
uppgifter är att ordna vårbalen 
och julfesten. Också familjenavi-
geringen och kräftskivan har pro-
gramkomittén förtjänstfullt arran-
gerat.  

Uppgiften är givande och man 
kan ganska långt bestämma själv 
vad som skulle vara kiva att göra. 
Många gånger kommer det också 
förslag från medlemskåren som 
programkommittén förverkligar.

Tyvärr har kommittéen under se-
naste åren varit oro-väckande 
tunt bemannad. Nu har några 
personer meddelat att de önskar 
ta paus från jobbet i programko-
mittén.
För att också i fortsättningen ha 
resurser att ordna dessa fina 
evenemang, önskar Tea, ordfö-
rande i kommittén, att det skulle 
hittas minst tre nya idérika per-
soner, som skulle komma med 
och hjälpa till i det glada teamet. 
 
Var inte blyg utan tag kontakt 
med Tea tel: 0400-852277 eller 
svardtea@gmail.com. Din insats 
är mer än ytterst välkommen! 

Styrelsen		
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Under vårbalen dimitterades följande nya skeppare: 

Särgårdskeppare: 

•Mikael Böök 

•Niklas Flykt 

•Mikael Fransman 

•Guy Fransman 

•Mikko Hietalahti 

•Christel Lindberg 

•Patrick Lindberg 

•Britt-Marie Lindgren 

•Viktor Nyholm 

•Ann-Christin Oksanen 

•Miika Soini 

•Christian Östergård

Kustskeppare: 

•Kristian Bäckström 

•Mikael Böök 

•Niklas Flykt 

•Axel Hagman 

•Mikko Hietalahti 

•Britt-Marie Lindgren 

•Ann-Christin Oksanen 

•Jari Teerinen 

•Frank Östergård

Under vårbalen delades ut följande vandringspris:

• Intressepokalen - Mathias Grönqvist     

• Puttes & Pias servis – Tea Svärd-Eriksson 

• Ratten- Jim Eriksson 

• Carl Lindhs minnesplankett : ingen utdelning i år 

• Stopet  -Torsten Spring 
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För första gången på många år lycka-
des vi inte få ihop deltagare till två 
pararellkurser i skärgårdsnavigation. 
12 st. anmälda betydde att måndags- 
och tisdagskurserna slogs ihop till en 
måndagskurs med Jim Eriksson som 
lärare. Vi har under flera år kunnat 
skönja att intresset minskar, men det-
ta var en bottennotering. Det verkar 
tyvärr som allt fler VERKLIGEN TROR 
att man kan navigera utan skolning 
och tillsammans med en telefonAPP. 
Såg ni notisen i ÖN den 13.10 hur två 
räddades ur havet utanför Pellinge? 
Navigerande med telefonen körde de 
på sten, varvid de kastades i sjön och 
båten fortsatte sin egen färd till sist 
upp på bara land. Tack vare snabb 
och effektiv insats av två utomstående 
kunde haveristerna räddas!

Nu får vi hoppas att vi får tillräckligt 
med anmälningar till vårens kurs i 
kustnavigering, som dras av Jens 
Rönn. Ni som redan är skärgårds-
skeppare, men som inte ännu har gått 
kustskepparkursen, skall nu skarpt 
fundera på att komma med.

För att utreda var vi idag står med den 
elektroniska utvecklingen planerar nu 
Anders Hagman och Rabbe Lutz en 
kurs i elektronisk navigering till våren. 

MÄRK att denna kurs INTE är en 
grundkurs! Vi förutsätter att deltagar-
na åtminstone har avklarad skär-
gårdsskepparexamen.VHF är fortfa-
rande aktuellt till havs. Varken mobiler 
eller paddor når så värst långt ut på 
havet. Som nödutrustning är VHF den 
bästa (och billigaste) varianten. För 
detta behövs dock certifikat. Anders 
Hagman drar en kurs i VHF i april 
nästa år och i samband med denna 
ordnas ett tenteringstillfälle för att er-
hålla lagstadgat certifikatVart tredje år 
försöker vi starta en högsjöskeppar-
kurs, kurs i astronomisk navigering. 
Så också om ett år, November 2016. 
Examen är i april 2017. Kursen dras 
av Rabbe Lutz, som dessutom strä-
var till att till dess kunna publicera sin 
kursbok i astronomisk navigering. 
Klubben har ett exceptionellt högt 
antal högsjöskeppare, ca. 27% (torde 
vara rekord i landet?). Kom med och 
se till att andelen inte sjunker.

Rabbe

Naviationskurserna
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Examensnämnden 
ute och seglar (?) 

Vårens examen i kustnavigering ledde 
till en tråkig kontrovers, mellan BNK:s 
lärare och examensnämden. Saken 
gällde fråga nr 8 där vår lärare Jens 
bedömde frågan helt tvärtemot exa-
mensnämden (ifall någon undrar vad 
frågan gällde kan ni hitta den på för-
bundets hemsidor). Till saken hör att 
omnämna att själva frågan i sig var 
fullständigt hopplöst uppgjord och vi-
sade inget prov på hur man vettigt och 
ansvarsfullt beter sig ute till havs. 
Svaret, som publicerades på förbun-
dets hemsidor innehöll många felakti-
ga premisser. Bl.a. var kursgångens 
startpunkt helt felaktig. Vår lärares 
bedömning underkändes helt och ele-
vernas prestationer likaledes. Några 
fick förbättrat resultat.

Pga. detta samlades Jens, Jim och 
Rabbe och diskuterade frågan ännu 
en gång och kunde enhälligt under-
stöda Jens bedömning. Rabbe sam-
manställde en sjusidor lång skrift om 
hur frågan skulle bemötas. De andra 
understödde den och den sändes till 
förbundet den 9 juni. Efter det har 
ingen kontakt tagits från examens-

nämndens sida.  
Två förfrågningar från vår sida har 
besvarats med att frågan är under 
behandling (sic!). Det har nu gått ½ år 
sedan examen. Examensnämnden 
sammankommer den 30.10 och tar 
upp frågan (?).

Om våra uträkningar skulle innehålla 
betydande brister eller felaktigheter 
skulle man tro att man snabbt hade 
tagit kontakt med oss. Den nu rådan-
de tystnaden får en att befara, hoppe-
ligen utan orsak, att man försöker 
sopa frågan under mattan. 

Ingen av våra elever stupade på den-
na fråga när det gäller slutresultatet. 
Det viktiga är att vi i princip skall kun-
na lita på examensnämnden, på deras 
kunskap, och i de fall då misstag sker, 
vilket självfallet kan hända, att de rät-
tas till så snabbt som möjligt. Ifall för-
troendet för examensnämnden nag-
gas i kanterna hamnar hela vårt skol-
ningssytem ut på mycket djupt vatten. 
Vi väntar med spänning på respons 
(frågetecknet i rubriken finns där till 
dess).

Rabbe
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EN KVISTIG FRÅGA 
 
Om vi skulle installera ett solur på Repholmen och sedan kalibrera den så att 
den en viss dag skulle visa absolut rätt tid, vilken skulle det maximala felet på 
tidsangivelsen kunna uppgå till under året?



Den avgående disponentens tillbakablick 
på de tre åren 
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I och med att det kommit önske-
mål från styrelsemedlemmar att 
jag skulle skriva något om mitt 
disponentskap, så vad passar då 
egentligen bättre än att blicka 
tillbaka på de tre åren som jag 
varit disponent och kanske rann-
saka mig själv och fråga vad jag 
egentligen åstadkommit.

Jag hade aldrig några planer på 
att bli disponent. Då Robbe Wik-
sten tillträdde som disponent sä-
songen 2005 och bastun skulle 
börja byggas såg han nog till att 
min ”kapacitet” skulle utnyttjas till 
fullo. Då kändes det lite jobbigt 
ibland, men idag är jag glad att 
aktivt kunnat vara med och hjäl-
pa.

Eftersom det blev aktuellt med en 
ny disponent redan efter Hanskis 
första år, och jag dessutom är av 
den åsikten att disponenten på 
Repis bör vara både händig och 

flitig och framförallt ha goda leda-
regenskaper, och det inte fanns 
nån lämplig som frivilligt skulle ha 
mottagit uppdraget, så tyckte jag 
att jag bör försöka fastän inte jag 
heller uppfyller dom här kriterier-
na.

Den första stora utmaningen som 
disponent säsongen 2013 var att 
få ut bastuved till Repis. Det var 
en hel del att förbereda före själ-
va talkot som var på lördagen 
den 9 mars 2013. Isarna skulle 
kollas, vedsäckarna lyftas med 
maskin på lastbilsflaket, snöröj-
ning i Palles strand m.m.

forts.



På lördagen körde vi med snösko-
ter och släde ut 15 stora vedsäc-
kar till Repis där Franks hela familj 
och Dorrit radade veden med dom 
”andra” som tyvärr bara bestod av 
Hanski och Wesley som helhjärtat 
ställde upp i det helt fantastiska 
vårvädret. Lite senare på dagen 
kom också Sabbe och Danne med 
och hjälpa en stund, och Lotta 
kom med skidor från Hammars, 
mest kanske för att ”delta” i själva 
jippot. Tack vare väl förberedd tal-
ko och flitiga människor lyckades 
vi få allting utfört i hygglig tid. Jag 
blev verkligen orolig för att folk inte 
längre var intresserade av vår fina 
bastu, men när väl sommaren kom 
insåg jag nog att min oro var obe-
fogad.

Lördagen den 18 maj 2013 hade vi 
sen den stora vårtalkon och nu 
kändes det betydligt bättre att vara 
disponent. Vi var en hel del män-
niskor som flitigt höll på med det 
traditionella: krattade, sopade, 
tvättade fönster, putsade tak m.m. 
Bl.a. Hanski och Bjasse arbetade 
hela dagen med bojarna från den 
nya fina ”prodon” och Peter och 
Frank lade nytt laminatgolv i det 
förnyade köket som Frank hade 
donerat till klubben. Senare på 
hösten i september hade vi en li-
ten ”minitalko” igen i köket då 
Hanski bl.a. installerade gassy-

stemet och Nisse hjälpte till med 
elarbetet.

Den 28 september var det sen 
höstavslutning och på dagen laga-
de vi det mesta i ordning för vin-
tern. ”Disponentens” fest blev igen 
mycket lyckad tack vare flitiga 
medlemmar som hade gjort den 
ena fiskrätten bättre än den andra 
och med Patriks fina dansmusik till 
var succén garanterad.

Som disponent hade jag dessutom 
äran att kunna bjuda på skumvin 
åt damerna då det var bastudags 
som tack för det gångna året, och 
det blev också kvar några flaskor 
för oss herrar.

Styrelsen för säsongen 2014 tyck-
te att jag kunde fortsätta dispo-
nentskapet som var en hel del likt 
föregående år. Den största skillna-
den var dock att det inte kunde 
ordnas någon vinter vedtalko då 
isarna var synnerligen dåliga. Det 
här gjorde ingenting då vi hade en 
hel del bastuved kvar från föregå-
ende år och dessutom hade det 
fallit massor av träd i en hård 
storm på Repholmen. 

..forts.
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Flera bilder finns på vår hemsida ( bnk.fi ) 

Det höjdes röster för att köpa en 
lite större klabbmaskin och i början 
på juni köptes sen en f rån 
Mikrokulma som jag lyckades 
frakta ut med egen båt. I och med 
att vi har många väldigt flitiga 
medlemmar som helst ”jobbar i det 
tysta” som bl.a. Rainer och Hasse 
så var stammarna snart kvistade 
och kapade i passliga längder. Med 
några mindre talkor med hjälp av 
skottkärra och klabbmaskin samt 
flera flitiga medlemmar så var allt 

klabbat och inradat under bastun 
då hösten kom. 
Den 18 maj 2014 var det den 
traditionella säsongsöppningen 
med talko som i stort sett påminde 
om tidigare år. Jag hade emellertid 
äran att skaffa kakel till köket samt 
kakla som tog stor del av dagen. 
På söndagen kunde jag sen foga 
och silicona. 

�19

12.09.2015 
Min sista vedtalko som disponent

09.03.2013  
Min första vedtalko som disponent

Lördagen den 27 september hade vi säsongsavslutning med lika fantastiskt 
fiskbord som tidigare om åren. Patrik skötte igen om musiken på ett mycket 
förtjänstfullt sätt. Johan Fransman röstades fram som den bäste kamraten 
under säsongen och erhöll sålunda Kommodorens pokal.



Det var egentligen så här långt 
jag hade tänkt verka som dispo-
nent för Repholmen, men p.g.a. 
olika orsaker, både positiva och 
negativa sådana, så beslöt jag att 
ställa mig till förfogande ännu en 
sista period: säsongen 2015. En 
av de största orsakerna var 
kanske styrelsens beslut att den 
stora terassen vid paviljongga-
veln skulle byggas och de insat-
ser som skulle fodras för att för-
verkliga projektet. Jag tänkte att 
jag med min erfarenhet torde ha 
en hel del att ge. Dessutom viss-
te jag att det skulle sporra mig 
ännu mer i egenskap av dispo-
nent för att inte tala om de tusen-
tals euron som borde fås nån-
stans ifrån. Med det här som 
”piska” lyckades jag skrapa ihop 
ett rekordantal annonser med 
vilka pengar man kunde betala 
terassen och en hel del annat 
därtill. Det värdefullaste var nog 
ändå en superduktig Repholms-
kommitte samt många andra fliti-
ga medlemmar som jobbade hel-
hjärtat med projektet.

Den traditionella säsongsöpp-
ningen och vårtalkon gick av sta-
peln den 16 maj. Förutom det 
vanliga iordningsställandet inför 
säsongen var nog bytet av 
bryggpontonen högst på listan. 
Kommodor Jocke hade på ett 

förtjänstfullt sätt ordnat ”klimpen” 
till Kuggen varifrån vi drog den 
med Snöret till Repholmen i strå-
lande solsken. Trots intensiva 
diskussioner och planering så 
visste faktiskt ingen ännu på 
morgonen hur vi skulle lyckas 
med bravaden och jag som hu-
vudansvarig var t.o.m. en aning 
spänd. Det fanns så många sa-
ker som man hamna ta i beak-
tande, men när kvällen kom var 
pontonen på plats och vi kunde 
alla dra en lättnadens suck.

Sommaren och säsongen 2015 
började ohjälpligt gå mot sitt slut, 
likaså min tid som disponent. Det 
värsta var bara att bastuveden 
började gå samma öde till mötes. 
Efter några diskussioner på Re-
pisbryggan så beslöt jag att föl-
jande disponent fan anamma inte 
skall behöva börja med samma 
bastuvedsproblem som jag själv 
började med i tiden. Efter lite 
problem att hitta det bästa datu-
met blev det till sist fastslaget till 
den 12 september. Jag hade 
passligt tillgång till ca. 15 m3 torr 
ved.

forts.

�20



Efter en del förberedelser kunde 
jag köra lastbilen med ved från 
Vessö till Kuggen på fredag efter-
middag  och Dorrit kom och söka 
mig. Följande morgon körde sen 
Hanski och Hasse över med ”pro-
don” till Kuggen och Jussi och jag 
for med Snöret och Onnex. Mag-
nus och pojkarna samt Birgitta 
och Bjasse hjälpte sen till i Kug-
gen. Bjasse hade dessutom möj-
lighet att ta upp min lastbil till stan, 
vilket hjälpte mig mycket. Det var 
bara att ta ner flakan och skuffa 
den en meter över kajkanten och 
det gick hur bra som helst att rada 
i veden. Vid bastubryggan vänta-
de sen en hel hög med ivriga 
människor som skottade och ra-
dade veden under bastun.

Den 26 september kom sen sä-
songsavslutningen som igen blev 
mycket lyckad: supergod mat och 
ett mycket trevligt gäng som dan-
sade så svetten lackade till toner-
na av Patriks fina dansmusik. Den 
bästa kamraten under säsongen 
röstades fram och glädjande nog 
blev det en dam för första gången 
på länge, nämligen Mikaela Wes-
terlund.

Avslutningsvis vill jag ännu en 
sista gång blicka tillbaka på mina 
tre år som disponent. Det är ingen 
hemlighet att det funnits stunder 
som inte enbart varit en dans på 
rosor. Det är en del som man fått 

lämna inom sitt eget byggnadsfö-
retag och det har inte alltid varit 
populärt bland de anställda och i 
viss mån också bland kunder för 
att inte ännu nämna den ekono-
miska biten. Sen har också äkten-
skapet ibland fått en törn då man 
med egen båt fraktat ut virke till 
det ena och andra samt cement-
säckar, harkor och t.o.m. en 
klabbmaskin med skråmor och 
sprickor i båten som följd.

Men när jag sen vänder mig om till 
den positiva sidan och ser alla 
glada människor på Repis så 
glömmer man nog den dåliga si-
dan. Man kan inte tänka sig att 
vara alla till lags, men jag upple-
ver nog att dom flesta har tagit 
emot min insats med stor respekt.

Jag vill naturligtvis tacka alla med-
lemmar som på ett eller annat sätt 
bidragit till den fina atmosfären på 
Repholmen. Det är så många som 
jag skulle vilja lyfta fram men 
framförallt min fantastiska Rep-
holmskommitté (nåja, jag har ju å 
andra sidan själv valt den! ).

forts.

�21



Ett stort tack till bastuvattenansvarige Hasse som alltid sett till att vi har rent 
vatten i bastun, tack till Nisse för dina elinstallationer och tack till er alla som 
hjälpt till under dessa tre år.

Det är inte disponentens sak att utse sin efterträdare men det har hört till 
god sed att föreslå någon för styrelsen som väljer den nya disponenten. I det 
här fallet har jag också tilltalat en person som lovat åta sig fortsättningen så 
framtiden ser ljus ut på Repholmen.

Tack för mig.

Olle Östergård, disponent på Repholmen 2013-2015
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Efter många och långa diskussioner inom styrelsen för BNK gjorde man 
för säsongen 2015 slag i saken och beslöt att terassen skall byggas.

Måhända det var efter ett försiktigt övertalande av mig som disponent 
som det slutliga avgörandet kom. Jag var helt av den åsikten att nu eller 
aldrig. Då jag dessutom fick förtroendet att helt och hållet ro projektet i 
land så fanns det inte längre någon återvändo.

Efter styrelsemötet onsdagen den 20 maj ringde kommodoren till mig 
strax efter nio och meddelade att beslutet är gjort. Följande dag kollade 
jag i de olika järnvaruaffärerna var man kunde få de lämpligaste längder-
na på virket och de förmånligaste priserna. Jag tog också med mig hem 
ett antal harkor och torrbetong samt så många tryckimpregnerade plan-
kor att vi skulle komma igång som kördes direkt ner till vår båtstrand och 
det tog ett par timmar för Dorrit och mig att få allt material och behövliga 
verktyg lastade i båten.

Vi kom ut till Repis samma kväll åt 18-tiden och jag hann ännu röja och 
planera pelarna innan vi gick i bastun tillika som vi njöt till fullo av den 
ljuvliga vårkvällen.
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Så blev terassen vid paviljongen till. 

Av Olle Östergård



06.06.2015 
Terassen helt klar till vårbalen.

22.05.2015 
Disponenten tar första spadtaget 
för den nya terassen.

På fredag morgon den 22 maj for jag ut 7-tiden och började gräva för 

pelarna. Jag hade lyckats ändra firmaarbetet så att jag kunde ta hela 
dagen ledig. Jag lyckades få de viktigaste pelarna klara innan Hanski och 

Kaija kom ut 12-tiden. 
Vi gick igenom med Hanski hur han kunde fortsätta och jag for hem till 
Vessö med Snöret och vidare till stan med stora släpkärran där den 

radades full med närmare 600 m med lockvirke till terassen och en hel del 
annat material som jag körde ner till vår båtstrand.  
Väl tillbaka i Repis fortsatte vi med talkon och nu hade också Jussi, 

Rainer, Hasse och Frank kommit med och hjälpa. Hanski hade fått alla 
gropar grävda för pelarna och på bastulaven fick man nog höra flere 

gånger:”Aj förbannade tallrötter och Olle lade ännu mig att gräva dom 
värsta”.
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Vid bastudags hade vi tack vare 
bussiga pojkar dom flesta pelarna 
färdiga.

På lördagen ställde sen Mathias 
upp med att köra det stora virkes-
lasset från vår strand till Kuggen 
varifrån Hanski med medhjälpare 
transporterade det till Repis med 
Prådon.  Väl framme var alla 
mycket hjälpsamma att bära virket 
upp till terassen. Jag for igen hem 
med Snöret för att börja tillverka 
träpelarna i snickeriet till rätta 
längder och infällningar för balkar 
som  forslades ut med Snöret. 
Under dagens lopp fick vi alla pe-
lare på plats, likaså alla primär-
balkar och de flesta sekundärbal-

karna. Sju-tiden började det regna 
så mycket att vi var tvungna att 
sluta. 
På söndagen fortsatte sen talkon 
med samma manskap som tidiga-
re och vi kom så långt att vi fick 
en del av lockvirket på plats.

Följande veckoslut 29.-31.maj 
fortsatte talkon på fredagkväll. Vi 
hade så mycket virke med oss i 
vår båt som vi bara vågade ta. Väl 
i Repis jobbade vi vidare en stund 
före bastun med terassen till-
sammans med bl.a. Hanski och 
Rainer. 

forts. 

�25



På lördagen fortsatte sen terass-
arbetet med lockvirket och Chricke 
kom också med på dagen och 
hjälpa till. På söndagen fortsatte vi 
med bl.a. Rainer, Hasse, Chricke 
och Guy.

Följande veckoslut lyckades jag 
igen ordna ledigt för fredagen så vi 
kom ut redan på torsdagen med 
Dorrit och igen med så mycket vir-
ke man bara vågade lasta i båten. 
Jag hann lite börja planera trappan 
från den flata naturstenen innan vi 
gick i bastun med Dorrit och barn-
barnet Fanny och bada. 

På fredagen steg jag upp sjutiden 
och  höll på i princip hela dagen 
med ”specialtrappan” och på kväl-
len kom också Jussi och Hanski 
och hjälpa med det övriga.

På lördagen blev det sen den 
verkliga slutspurten att vi skulle få 
allt i ordning till 18.00 då vårbalen 
skulle börja. Jag hade i veckan 
gjort färdiga konsoler för bänkar 
som bl.a. Hasse och Anders skru-
vade på plats med tillhörande 
”sittbräder”. Nisse och Karri var 
också med och hjälpa till på lörda-
gen.

Tack vare många flitiga händer 
lyckades vi tillsammans få teras-
sen klar då vårbalen började och 
vi kunde med all heder i världen 
hålla skeppardimissionen på te-
rassen i ett mycket vackert väder. 

Det blev sålunda en fin invigning 
av vårt arbete.

Följande gång som terassen kom 
väl till pass var på midsommar-
kvällen då vi dukade ett långbord 
där, så att vi alla kunde sitta till-
sammans och äta och njuta av 
den fina kvällen. 
Man kommer nog inte från det fak-
tum att då man med hela sin själ 
går in för sådana här projekt cide-
rar man nog en del, både ekono-
miskt och materiellt. Men när man 
sen tänker på den kämpaglädje 
och entusiasm som finns bland 
dom som är med och vilken stäm-
ning man får uppleva så måste jag 
nog säga att det här är åtminstone 
för mig en stor belöning.

 

Ett STORT TACK till alla er som 
såg till att dröm blev verklighet.

Flera bilder finns på vår 
hemsida ( bnk.fi ) 
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Bjasse
motorbåtssektionens ordf. 

Hej! Så har vi slutat med båtlivet för några månader igen.

I år har vi besiktat 45 båtar varav 7 är nya och 16 båtar blev strukna från 
registret. Det stora bortfallet beror åtminstone till en del på att många gamla 
skeppare har ”pensionerat” sig från båtlivet och sålt sina båtar. Av nya bå-
tarna i registret är 4 st. ”ny gamla” dvs. Skepparen är gammal BNK:are med 
ny båt.

I allmänhet är våra båtar är i bra skick, så där finns ingenting att kommente-
ra.

I vår blir det rusning till nödraketbutiken, för dessa är endast i kraft tre år från 
och med 1. 1. 2016!

Om det blir andra ändringar i besiktningsreglerna, så återkommer jag med 
detta i vårens Njuus.

Kom i håg att öppna och stänga skrovgenumföringarnas bollventiler några 
gånger, så kommer allt vatten bort från ventilen och risken minskar att den 
fryser sönder under vintern. 
 
Besiktarna önskar er en bra vinter.

Besiktarens spalt 
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BNK-Regatta 13.06.2015 Hannu Rimaila 

Soligt, varmt väder med måttlig vind från sydväst, var vad väderleksrappor-
ten lovade för regattadagen.

I år deltog tyvärr endast fyra båtar i regattan:

s/y Aura Bavaria 32C skeppare: Roger Nordman, gaster: Mari 
Nordman,Marina Sjöholm, Krister Fagerström 

s/y Amidala Hanse 35 skeppare: Jerker Wilen, gaster: Jim Eriksson, Arthur 
Eriksson

s/y Mariana FinnExpres 83 skeppare: Lasse Snellman, gaster: Filip Snell-
man, Guy Granqvist

s/y HuxFlux Linjett 32 skeppare: Hannu Rimaila, gaster: Joakim Rimaila, 
Sonja Rantanen

Skepparmötet gick igenom alla punkter vart och ett båtlag skulle komma 
ihåg under tävlingens lopp. Rutten blev efter väderleksprognosen: ”Runt 
första mariannemärket på Äggskärsfjärden”. Sträckans längd var ca. 11,5 
M. Kuvert med 5 stycken skriftliga frågor, som skulle besvaras före eller ef-
ter seglatsen delades också ut. Rabbe Lutz var igen en gång ansvarig för 
dessa ”jävliga ” uppgifter!  

Vinden blev som utlovats, faktiskt måttligt varierande från väst till sydväst 
med starka byar, ganska typiska för Orrbyfjärden! HuxFlux:s vindmätare 
brukar alltid visa för låga värden då båten syder, men med ”ögonmått” kun-
de man konstatera att rejält över 10 m/s var det nog! Tyvärr var s/y Maria-
na:s revsystem efter vinterförvaringen ännu inte riktigt i full funktion, så be-
sättningen fick nöja sig att med storseglets skot släppa förbi de kraftigaste 
vindbyarna. Innan Lasse och Guy fick sitt sammarbete med skot och roder-
pinna att fungera, förlorade s/y Mariana några avgörande sekunder med 
tanke på placering.

Efter vändmärket på Äggskärsfjärden fick vi sedan njuta av större vind-
vinklar och således en aning stabilare båt.

forts.
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På HuxFlux var två nybörjare gaster ombord. Jokke skötte fram- och 
storseglets skot och Sonja kameran. Fotona finns att se på hemsidan. 
Som fotograf står undertecknad angiven men det är alltså fel. En liten 
blek aning om regattans feelings samt vindens påverkan på båten kan 
man nog se på bilderna. Själva seglatsen tog ca två timmar.

Kortaste seglingstid (efter LYS-korrigering) garanterade inte alltid en 
första plats.Avgörande för årets regatta blev, igen en gång, den skriftliga 
delen. Inget båtlag klarade sig utan straffsekunder, inte ens fast man 
hade en finsk mästare i sjökortsnavigering med! Uppgifterna baserade 
sig på skärgårds- och kustskepparkursernas innehåll, men hekt och 
stress ombord, en naturlig del av varje regatta, gör att det blir svårare att 
lösa uppgifterna. Varje fel svar gav 60 sekunder tillägg till den LYS-korri-
gerad seglingstiden. Slutliga resultat kan du kolla i tabellen nedan.

Inga haverier, inga kollisioner, igen man över bord, ingenting som gick 
sönder, men spänning i luften eller noggrannare sagt i sittlådan, lite vat-
tenstänk mot ansiktet, mycket solsken och friskt havsdoft, en aning 
hjärngymnastik, alltså bara positiva upplevelser gav årets BNK-regatta.

För nästa år finns nya planer. Nu är det ändå lite för tidigt att börja avslö-
ja mera detaljer, men kom med nästa år, så får du se och  
uppleva! 

Ett stort tack till alla som deltog i regattan samt till arrangörerna.
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Kan båtägare göra annat på sin 
semester än båta? Den frågan 
ställdes vi inför ca två år sedan då 
våra bekanta tipsade om den 
jorden-runt-resa de skulle göra. 
Som tur hade vi inte lång tid att 
bestämma oss om vi skulle 
"rymmas med".

Men vad ska man göra med båten 
om man inte ska göra en semes-
terseglats? Låta den stå upp på 
land eller försöka få in så mycket 
båtande som möjligt, före och ef-
ter resan. Vi valde det senare al-
ternativet och båtade så mycket 
som möjligt före och efter.

Resan var uppbyggd så att vi i 
snitt stannade fyra dagar på varje 
plats. Första dagen var program-
lös (egen tid) och guiderna fö-
reslog att man skulle ta det lugnt 
och bekanta sig med näromgiv-
ningen (promenader i parkerna, 
solbad, simning, snorkling) för att 
bättre orka med det på förhand 
bokade programmet och tidsskill-
naderna, som var till vår fördel då 
vi reste västerut. Guidernas tips 
visade sig vara mycket bra.

Nu till resan.  
Onsdag morgon kl. 05.00 (1.7.) 

träffar vi våra medresenärer på 
Helsingfors-Vanda flygfält. Desti-
nation Atlanta, Georgia, mellan-
landning i Amsterdam. I Atlanta 
bekantade vi oss med Olympic 
Park, Martin Luther Kings min-
nesmärke, minnesmärket från sta-
ternas inbördeskrig (1776), Geor-
gia Aquarium, den botaniska träd-
gården, Your Dekalb Farmers 
Market (amerikanerna har ju inga 
små livsmedelsaffärer). Nämnas 
kan att USA:s självständighetsdag 
firades med pompa och ståt den 
4.7. Guiden berättade att Atlanta 
nuförtiden är kongressgästernas 
och sportfantasternas stad. Den 
idrottsanläggning som byggdes för 
de olympiska spelen är idag för 
"liten" och en ny byggs nära intill 
den gamla. Den nya blir 1,5 gång-
er större (alltså otroligt). Allt är 
stort i Amerika (också människor-
na och matportionerna (vi kände 
oss riktigt små, både till storlek 
och i matväg).

forts.
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Tidigt på måndag (6.7.) var det 
dags att byta stad, Los Angeles, 
Hollywood, filmstjärnornas säte. 
Här träffade vi både Marilyn Mon-
roe och Musse Pigg på Walk of 
Fame. Vi trodde att vi skulle 
bonga alla storheter längs gatan. 
Fagi fotade de stjärnor han kände 
till (närmare 200 st.). När vi fick 
veta att det fanns över 2400 stjär-
nors plaketter i trottoarerna, mås-
te vi helt enkelt ge upp. Kanske 
det till och med var ännu mera 
intressant att bonga de verkliga 
stjärnornas (bl.a. Humphrey 
Bogart, Rita Hayworth), hand- och 
fotavtryck utanför Sid Graumans 
berömda teater. Walk of Fame 
sover aldrig. Där är ständiga per-
formancer. På den guidade rund-
turen i Los Angeles bekantade vi 
oss med Venice Beach, Walt Dis-

ney Concert Hall, Griffith Park, 
Universal City, Getty Center, San-
ta Monica (där simmade vi första 
gången i Stilla Havet), the Grove, 
Beverly Hill. Nämnas kan att Rou-
te 66 startar från Santa Monica. I 
Hollywood bekantade vi oss ock-
så på egen hand med hotell Roo-
sevelt från 1920-talet. Det hade 
varit fint att bo på det hotellet. 
Fina pampiga lädersoffor i vesti-
bulen och lavoarer i guldfärg i 
dam- och herrummen.

forts.

Kay Cottees båt 
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Onsdag 8.7. blir det nattflyg till 
Tahiti (Papete), resans höjdpunkt 
(enligt oss). Vi är framme så tidigt 
att vi äter frukost i takt med sol-
uppgången. Fantastiskt. Här blir 
det simning, snorkling, paddling 
och annars bara att gotta sig i 
paradiset. Dag två är en hel-
dagsutfärd till grannön Moorea. 
Vi bekantar oss grundligt med 
den gröna, frodiga, lilla ön. Besö-
ker bl.a. Cook Bay, platsen där 
James Cook tog iland då han 
seglade i dessa vatten. Vi avnju-
ter Tahitian Ground Oven (mot-
svarar vår rövarstek) på Painapo 
Beach. När vi tar färjan tillbaka till 

huvudön, Tahiti, får vi i hamnbas-
sängen beskåda de unga padd-
larnas skicklighet i "hit the wave". 
Dagen då vi besöker huvudsta-
den, Papete, på egen hand tar vi 
oss så klart ner till gästhamnen 
för att kolla läget. Inga finska bå-
tar ligger i hamn, men nog en 
norsk. Långfärdsseglarnas båtar 
är intressanta att undersöka. Vi 
pratar med en holländska. Bora 
Bora hade varit intressant att be-
söka men tiden hann bara inte till. 
 

forts.

Operahuset i 
Sydney 
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Måndagen den 13.7. flyger vi till 
Sydney, via Auckland (mellanland-
ning). I Sydney är det vinter (en 
dag endast +8 C). Guiden tar oss 
till Rocks area, Sydney's birthpla-
ce, Sydney's shopping heart, Chi-
natown, Darling Harbour, Mrs 
Macquarie's Chair, Opera House 
och Harbour Bridge, Art Gallery, 
Kings Cross, Double Bay, Rose 
Bay, Watson Bay och Bondi Be-
ach. Mat emellan och sightseeing-
touren fortsätter till Sydney Har-
bour Bridge, Neutral Bay och 
Mosman, Middle Harbour, Dee 
Why Beach, Manly Beach, Sydney 
Bay och Woolloomooloo Harbour 
Bridge. Sydney omges av stora 
fjärdar och guiden berättar att det 
varje onsdag ordnas segeltävling-
ar. På egenhand bekantar vi oss 
med the Australian National Mari-
time Museum. Där finns en replika 
av Endeavour. Frivilliga pensionä-
rer arbetar som guider på skeppet. 
Inne i muséet finns segelbåten, 
som den första kvinnan, Kay Cot-
tee, seglade non-stop jorden runt 
med. Vi hade turen att få egen pri-
vatguidning ombord på hennes 
båt. Vi går också på konsert i Syd-
ney Opera House (Yuja Wang 
plays Brahms). Operahuset är fan-
tastiskt, nämnas kan att de känn-
spaka ovala konstruktionerna fö-
reställer segel. Efter konserten 
promenerar vi tillbaka till hotellet 

och ser Sydney Harbour Bridge i 
kvällsljus. En dag tar vi vattenbus-
sen till djurparken Kangaroo. Är 
detta nu världens mest kända 
djurpark? Kanske. 

Lördagen den 18.7. är det dags att 
lämna det aningen kyliga Sydney 
och ta kurs mot Bali, Denpasar. 
Här bor vi i staden Sanur, som är 
en av de äldsta turistorter på Bali. 
Vi är den första finska gruppen på 
hotellet. Här fördriver vi fritiden på 
stranden och vid bassängen. På 
Bali stiftar vi första gången under 
resan närmare bekantskap med 
hinduismen. Vi gör en rundtur på 
landsbygden, Bedugul, Jatiluwih, 
Tanah Lot. Jämfört med Tahiti är 
Bali mycket fattigt. Guiden berättar 
att vem som helst för eget bruk 
kan odla en plätt på statens mark 
och på det sättet hålla familjen 
med mat. Denna möjlighet an-
vänds flitigt på landsbygden. Indo-
nesien har själv bett om att deras 
regnskogar ska fridlysas för att 
säkra risodlingarnas vattenbehov.

forts.
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Onsdagen den 22.7. var det me-
ningen att färden skulle fortsätta 
mot Indien, New Delhi, men ett 
vulkanutbrott satte käppar i hjulet 
för oss. Vi var redan bänkade i 
planet då kaptenen meddelade 
att flyget inte kommer att starta 
p.g.a. aska i luften. Nu fick vi va-
luta för pengarna att det var en 
"all included" -resa. Vårt ressäll-
skap placerade sig i väntsalen 
och våra guider fick jobba. Det 
blev en natt till i Bali och nystart 
mot New Delhi nästa morgon via 
Malaysien, Kuala Lumpur. Ef-
tersom flyget från Kuala Lumpur 
startar till New Delhi först efter 12 
timmar hade vi möjligheten ta 
tåget in till centrum. Målet är att 
åka upp i Petronas Twin Towers 
(452 m). Tyvärr öppnas tornen 
först tre på eftermiddagen så det 
blir istället bilder nedifrån uppåt. 
Vi har ännu ca två timmar tid in-
nan vi ska ta oss tillbaka till flyg-
fältet så vi tar en taxi och ber 
chauffören visa några highlights. 
Vi far omkring som riktiga "ameri-
kanska" turister som på ett par 
minuter har sett hela staden. Vi 
ser kungens palats, sveper förbi 
en botanisk trädgård och ser Ku-
ala Lumpurs största moské. Se-
dan tillbaka till flygplatsen och 
mot New Delhi.

Här har det varit värmebölja (en-
ligt oss är det fortfarande) och 
guiderna påminner om att det är 
viktigt att dricka tillräckligt butelje-
rat vatten för att undvika väts-
kebrist och framför allt se till 
handhygienen (här är skitigt!). 
Vår vistelse i Indien har kortats 
av på grund av vulkanutbrottet 
med ett och ett halvt dygn. Nästa 
dag har vi Shopping by bus på 
programmet. Vi besökte bl.a. en 
mattfabrik/butik, marmorverkstad/
butik, tygfabrik/butik. Att göra af-
färer i Indien var lite annorlunda 
än vad vi var vana vid. Det att 
man frågade priset betydde att 
man gett sitt löfte att köpa varan. 
Guiden försökte lära oss att vi 
skulle säga "just looking" om vi 
inte tänkte köpa. Nästa dag var 
det tidig väckning, vi skulle till Taj 
Mahal och Agra Fort i staden 
Agra. Taj Mahal är ett av världens 
nya sju under, ett mausoleum 
som mogulhärskaren Shah Ja-
han lät uppföra över sin älsk-
lingshustru Mumtaz Mahal. Byg-
get påbörjades 1632 och slutför-
des omkring 1643. Byggnaden 
pryds av persisk kalligrafi.

forts.
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Walk of Fame, en 
av de över 2400 
plaketterna 

Taj Mahal i Agra, 
Indien 

Steve McQueens 
lerplatta utanför 
”teatern” 
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Agra Fort uppfördes ursprungli-
gen ca år 1156. 1558 till 1573 
återuppbyggdes fortet under Ak-
bar den store när denne utsåg 
Agra till sin huvudstad. Bygget 
slutfördes 1605 under Shah Ja-
han. 1648 flyttades huvudstaden 
åter till Delhi och fortet förlorade i 
betydelse. Indiens premiärminis-
ter håller den 15 augusti varje år 
ett tal till nationen från Röda For-
tet i samband med landets natio-
naldag.
Efter denna späckade utfärdsdag 
var det dags att flyga hem. Men 
ödet ville annorlunda. Vi skulle 
mellanlanda i Amsterdam, men 
eftersom sommarens kraftigaste 
storm i Europa inträffade just då, 
var flygfältet i Amsterdam stängt. 
Vi fick en extra natt i Delhi (på ett 

annat hotell) och nästa morgon 
kunde vi flyga direkt till Helsing-
fors över det snötäckta Himalaya.

Söndagen den 26.7. ca kl 16 är 
hemma i Borgå. Vi flög nästan 40 
000 km, ja det är ju jordens om-
krets. Efter resan hade vi ännu en 
vecka semester. Veckan firade vi 
på Repholmen och Killingholmen. 
Det var skönt att ta igen sig i vår 
(världens) vackra skärgård.

Text: Marina Sjöholm och Krister 
Fagerström
Bilder: Krister Fagerström

Musse Pigg  
och vi 
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Feed-back från besök på tipsade ställen 

I vårens Njuus presenterades några nya/förnyade besökhamnar omkring fins-
ka viken. Här kommer en liten uppföljare till den artikeln, enligt våra egna er-
farenheter.

Pensar Syd
 
Den lilla bryggan vid Pensar Syd badade i kvällsolen och för 75 € utlovades 
hamnplats, Bastu middag och frukost för två. Först ett kvällsdopp i det varma 
vattnet, bastun får vänta till morgonen. Middagen serveras mellan kl.18-20 så 
vi hann njuta av skumvin och solnedgången ifulla drag. 
 
Middagen bestod av förrätt, varmrätt och efterrätt, 2 alternativ  av varje. Stan-
darden var lika hög som hos Micke Björklund som vi besökt veckan innan! 
Men färre mänskor mindre utrymmen gjorde det här stället mycket hemtrevli-
gare. Den trevliga servitrisen berättade att man använder så mycket lokalpro-
ducerat som möjligt. Vid frukosten t.ex fanns Husets egenpressade äppeljuice 
och rabarberdricka. Frukosten var enkel  
men jättegod med nybakta semlor och ägg av Pensar-hönor. 
 
Någon guidning fick vi inte mer i augusti i lottamuse'et  men det var alldeles 
intressant att undersöka på egen hand. Denna lilla pärla i Skärgårdshavet kan 
verkligen rekommenderas tycker Tea II o hennes besättning.

Penser Syd gästhamnen Frukosten serverad 
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Örö

Enligt	webkameran	som	är	riktad	mot	gästhamnen	hade	den	nyöppnade	
före	de8a	kus:ortet	full	brygga	långt	in	i	september.	Så	var	också	fallet	då	
Örö	besöktes	i	slutet	av	augusA.	Under	de	två	nä8er	vi	låg	i	den	ypperliga	
hamnen	lyckades	de	hjälpsamma	hamnvakterna	finna	plats	åt	samtliga	be-
sökare,	fakAskt	fint	jobbat!	
A8	navigera	rä8	All	Örö	tycks	inte	heller	vara	något	problem,	trots	a8	ut-
märkningen	av	farleden	inte	var	klar	i	somras,	de8a	bevisas	av	den	fullprop-
pade	gästhamnen.	Den	nybyggda	hamnen	var	y8erst	trevlig	och	mysig	med	
si8	lilla	hamnkontor/kafe’	med	uteterass.	Örö	har	go8	om	service	a8	erbju-
da.	Restaurangen	belägen	i	försvarsmaktens	gamla	matsal	kan	kanske	inte	
beskrivas	som	mysig,	man	maten	i	sig	höll	rikAgt	hög	standard.	Bastun	är	
också	den	verkligen	rymlig,	gammal	beväringsbastu	som	det	är.	DärAll	finns	
det	go8	om	logi	a8	hyra	på	ön	som	därAll	har	ypperlig	förbindelsetrafik	från	
Kasnäs.	

↑ 12” batteriet 
riktat mot 
Bengtskär. 
Batteriet besköt 
Bengtskärsfyr un-
der slaget om 
Bengtskär den 
26.6.1941 

 
← Örö gästhamn 
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Holmen	erbjöd	på	verkligt	fin	
natur.	Som	ivrig	vandrare	gick	
vi	alla	vandringsru8er,	totalt	
blev	det	över	10km!	Under	
ru8ena	finns	det	flera	gamla	
arAlleriposiAoner,	vackra	sand-
stränder	och	andra	gamla	
byggnader.	Från	det	gamla	6”	
ba8eriet	på	södra	udden	finner	
man	en	av	de	finaste	utsikt-
platserna	över	västra	finska	
viken,	otroligt	vackert	med	sikt	
ut	All	Bengtskärs	fyr.	Therese	
II:s	besä8ning	rekommenderar	
också	den	guidade	rundturen	
All	12”	kasernen.	
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SVARET	PÅ	DEN	KVISTIGA	FRÅGAN	

30	m	44	s	

förklaring:		

Solurets	Adsangivelse	skiljer	sig	från	vår	klockAd	av	två	orsaker:	för	det	första	visar	vår	
klocka	inte	den	rä8a	Aden	för	vår	longitud	utan	vår	standardAd,	dvs.	i	Finland	Aden	på	
vår	meridian	30	o	E.	Repholmen	ligger	på	lon	25	o	36,98’	E	vilket	gör	a8	solen,	och	alltså	
även	soluret,	ligger	17	m	32	s	e_er	vår	klocka.	Dvs.	om	vi	ställer	soluret	in	så	a8	det	är	
riktat	rakt	mot	söder	kommer	det	a8	visa	middag	klockan	12.17.32.	

Sluga	som	vi	är	vrider	vi	på	soluret	så	a8	det	visar	rakt	åt	söder	kl.	12.	Då	borde	det	ju	
vara	kalibrerat	så	a8	det	fungerar	klockan	runt	och	året	runt.	Tidsskillnaden	mellan	Rep-
holmen	och	vår	standardmeridian	är	ju	densamma	året	runt.	Eller	hur?	

Tyvärr.	Vår	sol	är	så	pass	hopplös	a8	den	vägrar	gå	med	konstant	fart.	Eller	egentligen,	
våra	klockor	insisterar	på	a8	gå	med	konstant	fart	vilket	solen	inte	gör.	Under	årets	lopp	
händer	det	a8	ibland	går	solen	snabbare	än	vår	klocka,	ibland	långsammare.	Skillnaden	
mellan	solens	Ad	och	vår	klockAd	kallas	för	TIDSEKVATIONEN.	Denna	beror	på	a8	jor-
dens	bana	är	ellipAsk	och	avståndet	All	solen	förändrar	sig	under	årets	lopp,	med	e8	
perihelion	(närmast	solen)	den	3	januari	och	e8	aphelion	(längst	bort	från	solen)	i	den	4	
juli.	En	andra	orsak	är	a8	jordens	axels	vinkel	mot	planet	mellan	jorden	och	solen	för-
ändrar	sig	under	året.	Dessa	två	faktorer	får	All	resultat	a8	AdsekvaAonen	blir	en	kom-
plicerad	sinusfunkAon	med	fyra	nollställen	(dvs.	där	solAden	=	klockAden)	under	året	
(15.4	;	13.6	;	1.9	;	25.12	).	

Om	vi	nu	medvetna	om	de8a	kalibrerar	soluret	den	12	februari	så	a8	den	visar	rä8	
kommer	vi	a8	uppnå	den	största	felvisningen	den	4	november.	Då	kommer	solen	a8	gå	
30	m	44	s	före	vår	klocka.	Så	gå	inte	och	kom	överens	med	disponenten	a8	träffas	på	
Repholmen	för	något	uppdrag	klockan	14	den	4.11	då	han	står	där	och	kollar	si8	kalibre-
rade	solur	och	beskt	undrar	varför	du	kommer	en	½	Amme	för	sent!	

Ifall	vi	inte	kalibrerar	soluret	e_er	vår	rä8a	longitud	kommer	AdsekvaAonen	vara	följan-
de	maximalt:	i	februari	blir	solen	e_er	max.	14	m	15	s,	i	november	är	den	före	max.	16	m	
29	s.	De8a	upprepar	sig	varje	år.	Men	var	inte	oroliga:	ni	hi8ar	säkert	någon	APP	som	

Rabbe
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Från skeppare till kapten

Då hobbyn blir ett yrke, är en li-
ten berättelse om vår son Axel 
som nyligen gett sig in på en 7,5 
årig Sjökaptensutbildning i Mari-
ehamn.

För min egen del har yrkesvalet i 
tiderna varit lätt, det har varit bå-
tar från tidig ålder, vilket resulte-
rade i ett yrke, fortfarande 40 år 
senare. För Axels del har det 
också varit lätt, då sjökortsrättel-
ser med hjälp av dåvarande Sjö-
fartsverkets publikationer för rät-
tande av sjökort, fastnade i Axels 
händer som åtta åring. Från att 
på mörka vinterkvällar sitta och 
rätta sjökort, till ett aktivt båtliv på 
somrarna ledde till deltagande i 
Skärgårdsskepparkursen som tio 
åring, var inte så oväntat. Att fort-
sätta med Kustskepparexamen, 
VHF (SRC Certifikat) och CEVNI 
kändes helt naturligt.

Tack vare klubbens mångsidiga 
kursutbud och Axels stora intres-
se för navigation och sjöfart, 
hade han lätt att ta steget ut i 
vuxenlivet, och sökte sig till Sjö-
fartsgymnasiet på Åland. I början 
av året fick Axel möjlighet att ut-
föra sin PRAO i sin blivande sko-

la, och som överraskning så ord-
nade jag ett besök för honom på 
Viking Grace kommandobrygga, 
på vägen hem tillbaka. Men i 
medlet av augusti detta år, var 
det dags. Han hade redan värmt 
upp sig lite, både Mariehamn och 
skolan var bekant. 
 
Att som föräldrar skicka iväg sin 
15 åriga son, resulterade i blan-
dade känslor. Vi hade ju tillbringat 
15 år tillsammans - i samma båt. 
Jag kunde inte göra annat än att 
blicka tillbaka ett antal år, till de 
åren jag själv studerade på en 
annan ort – i samma ålder!

Sjöfartsgymnasiet på Åland  
(www.gymnasium.ax/sjofart)

forts. 
 

av Anders Hagman
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Skolningsfartyget 
Michael Sars

Fartygsdäck, 
simulator

Räddningsövningar
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Med en aktiv båtsommar i kölvatt-
net och efter flera veckor av att 
inte sett varandra, blev vi varmt 
välkomna att besöka skolan. Att få 
besöka skolan där Axel ”hade ank-
rat” blev en upplevelse! Under vårt 
några timmars besök fick vi en 
guidad rundtur, i en utbildningsmil-
jö, vars omfång vi inte hade kun-
nat gissa oss till. Att få bekanta sig 
med de olika läroämnena, samt 
respektive lärare, gav oss en bred 
bild av utbildningen. Under den 
allmänna perioden omfattas ut-
bildningen av allt från däcksarbete, 
svetsning, knopar, livräddning, 
hantering av livflottar, maskintek-
nik till mycket annat. Även en stor 
och hög däcksimulator med lyft-
kran, finns till förfogande ute på 
gården! Den riktiga fartygsmaski-
nen med sitt kontrollrum var impo-
nerande, samt all därtill hörande 
utrustning. Efter tre års studier kan 
man ansöka om behörighetsbrev 
för Vakthavande Styrman och vid 
Högskolan på Åland kan man stu-
dera vidare till Sjökapten på 4,5 år.

Basic Safety

Den allmänna utbildningen, som 
genast från skolstarten i augusti 
handlade till största delen av prak-
tik, gjorde mig förvånad! Att inte 
behöva sitta månader i sträck i en 
teorisal, utan att genast komma in 
i de praktiska övningarna ger en 

intressant start på utbildningen. Att 
skruva ihop en fartygsmaskin och 
att lära sig svetsa är fint, men att 
komma ombord på skolningsfarty-
get Michael Sars, gav skoldagen 
ett helt annat perspektiv! Ankring 
och förtöjning, samt vakthållning, 
kom att bli en av de mest före-
kommande övningarna – ute till 
sjöss! Michael Sars, med sin längd 
på 47,5 meter som ligger vid skol-
ningshamnen har kört ända till 
Åbo, med flera övernattningar om-
bord. Men också galeasen Alba-
nus som ligger längre bort, har 
använts till praktiska övningar och 
övernattningar, men i närmare vat-
ten. 
 
Huj, hur skall jag våga det här…? 
– Det var Axels första tanke då 
han (med dålig erfarenhet från nö-
jesparker) stod framför Free Fall –
båten i skolans övningshamn och 
skulle fritt glida ner från rampen, 
visserligen väl fastspänd, men från 
en höjd på 15 meter!

forts.
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Dessa båtar används som sista flyktmöjlighet från ett fartyg i nöd, då man 
från den höga rampen i aktern, glider ner i havet. Men det gick bra, nån-
ting att minnas!

Att få arbeta på ett fartyg och att överhuvudtaget få praktisera ombord, så 
är det en hel del kurser som man måste klara av. Till Basic Safety hör 
bl.a. rökdykning med full brandmansutrustning, i en tre våningar hög con-
tainerlabyrint samt en klaustrofobitest med samma utrustning, för att kla-
ra av trånga och besvärliga utrymmen vid fara, ombord på ett fartyg. 
Första Hjälpen hör till de viktigaste också. Det kanske intressantaste är 
nog skolans övningsbassäng där man kan simulera hård vind, stora vå-
gor, mörker, regn och åskväder. De som flera år sedan var med BNK till 
Meriturva i Lojo (www.meriturva.fi) vet vad det handlar om. Övning med 
livflottar, evakueringsstrumpor samt gruppering av besättningen i vattnet i 
hårda förhållanden, är saker man inte normalt får uppleva, men som 
ändå ger en liten blick på hurudana förhållandena kan på riktigt vara.

Den riktiga praktiken

I skrivande stund befinner sig Axel ombord på 218 meter långa Finnmaid, 
öster om Gotland med en hastighet på 22,6 knop i riktningen 37˚ och po-
sitionen N57˚34’59 - E19˚32’57 kl. 21:35 den 5.11.2015. Vi brukar kon-
stant följa med var de befinner sig genom www.marinetraffic.com. Posi-
tionen uppdateras i programmets gratisversion var femte minut. En kon-
stant ruttspårning finns också att klicka fram. 

Finnmaid
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Finnmaid, ett RO-RO fartyg byggt 2006 trafikerar mellan Nordsjö och 
Travemünde med stoptider i hamn på bara ca sex timmar. Under sin 44 
dagar långa praktik arbetar han i huvudsak på däck, men också på kom-
mandobryggan. En resa till St. Petersburg har de också hunnit med, och 
flera lär det bli. 
Uppföljningen av praktiken görs i en praktikbok på nästan 70 sidor, där 
praktikanten skall anteckna allt från antalet släckare ombord, säkerhets- 
och evakueringssystem, fartygets alla uppgifter, radiotrafikens anropssig-
naler plus massor med andra uppgifter.

Ombord deltar han i fartygets normala arbetsuppgifter, allt från förtöjning 
till underhåll samt hjälp vid lastning och lossning. Arbetstelefon, radiotele-
fon samt en egen hytt på tionde däck, gör tillvaron både säker och triv-
sam. 

Måste nämna min förvåning då Axel anmälde sig till fartyget (skolan gör 
inte det, praktikanten sköter allt själv, var och när de skall mönstra på 
osv.) och fick veta att befälhavaren ombord är min militärkompis från 
1991 i Hangö, där vi ombord på fartyget Lohi, fungerade som däcksmän! 
Världen är liten.

Borgå Navigationsklubb på de sju haven

Den dagen jag körde Axel till Nordsjö för att påbörja sin långa praktik på 
Finnmaid, så var hans första besök ombord, hos befälhavaren. Inte bara 
för att säga morjens, utan för att överlåta de i en dokumentmapp fint ord-
nade och obligatoriska behörighetsbreven från undervisningen i skolan.

Med en liten stolthet, och blicken i ögat kunde han också visa upp de be-
hörigheter som sträcker sig tillbaka till sin 10 årsålder. Behörighetsbrev 
som han petat in i samma dokumentmapp och som Borgå Navigations-
klubb utfärdat för hans stora intresse för navigation och säkerhet till 
sjöss.

Borgå Navigationsklubbs mångåriga verksamhet har inte bara gett start-
skottet för säker navigation i våra närvatten eller för långseglatser längre 
bort – utan också grunden för ett yrkesval.
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Dans på nya 
terassen till 
Repholms-
bandet. Vår-
bal

Olle blir intervjuad av Hasse under 
terassens byggarbeten

Bjasse har halat flaggan och 
vikt den snyggt i hop. 

Hannu gör 
beräkningar 
och förbe-
reder resul-
taten från 
BNK regat-
tan. 
13.6.2015
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