
Beeenkåå Njuus 39/18
Styrelsen för 2018

EN KVISTIG FRÅGA:   vad betyder följande tal:  11,0010010001  ?

Kommodor
Guy Granqvist

Ledamot
Valter Backström

Vicekommodor
Frank Östergård

Ledamot
Johan Fransman

Ledamot
Niklas Flykt

Ledamot
Joakim Eriksson

Övriga kontaktuppgifter:

Repholmens disponent Christian Östergård 040 548 1849
Medlemssekreterare Mikaela Westerlund 040 596 0859 medlemssekreterare@bnk.fi
Kassör Mikaela Westerlund 040 596 0859 kassa@bnk.fi
Webbansvarig Mathias Grönqvist 040 828 1500 mathias@bnk.fi
Skolning Ordf. Rabbe Lutz 0400 840 736 rabbe.lutz@pus.fi
Besiktning Ordf. Bjarne Creutziger 0400 539 627 bcreutziger@hotmail.com

Ansvarig utgivare och redaktion av Njuusen: Styrelsen
Njuusens sattes tekniskt ihop av Mathias Grönqvist

Denna njuus är mycket tunn pga. av att våren/försommaren 2018 utkommer BNK:s 
60-årshistorik och den kommer att postas till alla matlag i klubben. Med denna 
Njuus följder som vanligt inbetalningslapparna för medlemsavgiften. 

 
H: Styrelsen

Detta har hänt:
Klubbkväll onsdag 18.10  (17 deltog på klubbkvällen)
 
Med rubriken “De stora upptäcktsfärderna på 1400-1700-talet, det som är lögn och det 
som är sanning” tog Rabbe oss så långt som över 100 000 år tillbaka i tiden!
Vi fick lära oss att högst troligen redan för 100 000 år sedan så kunde man segla. Alltså 
detta var FÖRE människan (Homo sapiens) fanns.
Det var ett mycket intressant föredrag som kommodor emeritus Rabbe höll för oss.  
 
Tack Rabbe!
 
På samma klubbkväll hölls också frågesporttävlingen Stopet som hade flyttats från vårens 
klubbkväll. 
Vinnare den här gången var Pekka Yliheljo med 8 poäng. Grattis Pekka!
Frågorna till tävlingen hade kommodor emeritus Tom Grönqvist gjort.  

Tack Tom!
 
Bilder och video från klubben hittar du här -> https://bnk.fi/bilder/

Rabbe berättar och visar hur stömmarna 
rör sig på jorden.

Deltagrana följer intresserade med föreläs-
ningen.



60 
1958-2018

SVARET TILL DEN KVISTIGA FRÅGAN: 11,0010010001 är ett binärt tal och är = talet  PI  (3,1415921)
h.Rabbe

Julfesten på Grand 9.12.2017 
Julfesten på Grand var igen en mycket lyckad fest i samarbete med BSS.
Julfesten öppnades med ett tal av BNK:s kommodor Joakim Eriksson, följt av ett tal av BSS. Under kvällen 
fick vi njuuuta av en mycket god jul-buffé som Valter Backström ansvarade för. Också musik av Repholms-
bandet kunde deltagarna dansa till.  

Årsmötet på Grand 16.2.2018
ÄNDRINGAR I STYRELSEN
Den tidigare styrelseledamoten Guy Granqvist tar över som kommodor då Joakim Eriksson steg åt sidan. 
Joakim förblir i styrelsen som ledamot.
Som ny vicekommodor valdes Frank Östergård. Ledamot Filip Fredrikson steg åt sidan och istället kom 
Niklas Flykt in som ny ledamot. Valter Backström och Johan Fransman fortsätter som ledamöter. 

MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften har inte höjts på mycket länge, men nu höjdes den med 5€. De nya medlemsavgifterna 
från och med 2018 är huvudman 30€ och familjemedlem 18€ per år.

Detta händer i sommar och höst ..
12.5 lör kl. 11.00 - Vårtalko och säsongsöppning på Repholmen
26.5 lör kl.18.00 - 60års mottagning / Vårbal på Grand
9.6 lör kl. 12.00 - Familjenavigering på Repholmen (knytkalas)
16.6 lör kl.10.00 BNK-Regatta & Rövarstek på Repholmen
8.9 lör kl.18.00 - Kräftskiva på Repholmen (knytkalas) 
22.9 lör kl.18.00 - Säsongsavslutning på Repholmen

Rabbe informerar om kartnavigeringen
Finalen i sjökortsnavigering gick av stapeln i Kouvola lördagen den 7 april. Från BNK deltog Noppa och 
Rabbe. Tävlingen var ytterst lång och besvärlig vilket syntes i deltagarnas felpoäng. Inga podieplatser för 
BNK denna gång. Noppa tog 6 plats och Rabbe var 11.

Mästare blev Teijo Toivonen, Espoon Kipparit, tvåa var Markus Altner, ENK (igen), och trea var Juha 
Tikkanen, Espoon Kipparit. Följaktligen var det igen Espoon Kipparit som tog hem lagtävlingen, tvåa blev 
BNK tätt föjd av Kouvolan Kipparit. Intressant är att Teijo tog sin andra seger, den första tog han för 6 år 
sedan, också denna gång i Kouvola!

Lördagen den 26 maj 2018 firar vi Borgå Navigationsklubbs 60- års jubileum. 
Festen hålls på Kulturhuset Grand med start kl.18.00 och vi fortsätter till 
kl.01.00.  
På programmet står festtal, utdelning av förtjänstemärken, skeppardimmi-
sion, supé (buffé) och dans till Repholmsbandet. 
På plats finns ingen bar så ta med egen dryck om du vill dricka annat än det 
som bjuds vid maten.

När: 26 maj 2018 kl 18.00
Var: Kulturhuset Grand, Biskoppsgatan 28 Borgå
Pris: 35€ (barn i skolålder 10€, familj 75€).
I priset ingår Supé, dryck till maten och underhållning 
Klädsel: Udda kavaj (Smart casual)
Anmälan: anmalningar.bnk.fi   senast 19.5.2018
Tyvärr finns det begränsat antal platser, så först till kvarn...

Varmt välkommen!

Borgå Navigationsklubb rf. fyller 60 år! Detta kom-

mer självklart att firas med en storslagen fest på 

Grand den 26 maj som du inte vill missa!

Välkommen att fira Borgå Navigationsklubb rf. som fyller år!
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