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BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB 

Bastun 10 år den 13.5.2016 !

Ja må den leva, ja må den leva uti hundrade år! Bastun på repholmen fyller 
10 år! En hel dekad har bastun på Repholmen redan hunnit hjälpa smutsiga 
bnk:are i nöden. Det har i tidigare njuusar skrivits flera fina artiklar om ba-
stun på repis, så bastuns första tio år är väl dokumenterade!

Styrelsen vill än en gång tacka bastuteamet:

Rabbe Lutz, Kommodor 
Marina Sjöholm, Vice Kommodor/Sekreterare  
Beni Anderson, Ordförande/VVS ansvarig  
Robbe Wiksten, Disponent/Gräv ansvarig  
Olle Östergård, Ansvarig byggmästare  
Nisse Eriksson, El-ansvarig  
Bäbe Bäckström, Ej ansvarig

samt samtliga inblandade i bastuprojektet en gång till! Tack till er!

Bild: text ur bastusgästboken
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Tiderna vi lever i är mycket utmanande för oss alla. Såväl  
den kommunala som den nationella ekonomin är dåliga. 
Även föreningsverksamheten påverkas av alla ekonomiska 
åtstramningar. Det syns kanske på ett lite annat vis än i 
samhället i övrigt men trenden är densamma, siffrorna är på 
nedåtgående.  
 
I fjol minskade antalet registrerade båtar i klubbens register  
till rekordlågt, endast 44 st besiktigade båtar. Det är en 
minskning på 15 båtar från året innan. 

Klubbens medlemsantal visar också på ett svagt minus. 
Detta är dock ganska självklart eftersom medelåldern bland 
BNK:s medlemmar är ganska hög och följer den naturliga 
åldersutvecklingen i Finland. Det är allt färre som skriver in 
sig som medlemmar efter avlagd skepparexamen. Till detta 
fenomen finns det säkert flera orsaker, bl.a. tidigare nämn-
da ekonomiska och också det faktum att många avlägger 
skepparexamen som en del av någon annan studiehelhet. 
BNK:s ekonomi befinner sig helt inom godkända gränser 
men en aning minskar dock kassan i klubben. 
 

Kommodoren har ordet.

“Ifall du känner 
för att hjälpa till, 
kontakta då nå-
gon i styrelsen!” 

- Jocke
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Det största orosmomentet hittar vi dock inte bland de yttre skeendena. Mest be-
kymmer bereder interna frågor som ordnande av våra gemensamma samman-
komster. Det här är aningen överraskande eftersom de här evenemangen  alltid 
varit väldigt omtyckta och välbesökta. Bristen på frivilliga arrangörer har medfört 
att kostnaderna stigit med negativa påföljder I klubbens kassa. 
För att anpassa verksamheten till rådande situation och säkerställa att BNK har 
en bra ekonomi också i framtiden har styrelsen bestämt sig att göra vissa föränd-
ringar. Vi har beslutat att avskriva Programkommittén ur klubbens officiella rullor 
tills vidare.  
Till detta beslut bidrog det faktum att den inte är obligatorisk enligt klubbens 
stadgar och att rekryteringen av ivriga medlemmar till densamma har varit svårt. 
Vi kommer att hålla vårt verksamhetsprogram likadant som i fjol. Styrelsen an-
svarar för arrangemanget av vårbalen (tar gärna emot frivillig hjälp), eftersom 
den är viktig för nyrekrytering och för dimmissionen av nya skeppare.

För att locka nya medlemmar har styrelsen  beslutat om några nya förmåner:  

• Nya skeppare kommer att få registrera och besikta sin båt i BNK första året 
helt gratis.

•  Nya skeppare som deltar i utdelningen av skeppardiplomen får delta i Vårba-
len utan att betala supékortet.

Situationen är inte så dålig för BNK som mina skriverier kanske antyder. Styrel-
sens åtgärder skall inte ses som katastrofala utan som förutseende anpassning 
till en förändrad omgivning där dagens människa har en mer hektisk vardag än 
tidigare. Många saker tävlar om båtfolkets fri(tid)! Folket på sjön satsar mer på 
snabba daycruisers och mindre på traditionella familjebåtar, vilket försäljningssiff-
rorna också visar. Här står båtklubbarna inför andra utmaningar.

Men det finns massor med fina saker att rapportera om också. Vår hederskom-
modor Rabbe Lutz leder en av Finlands navigationsförbunds mest aktiva och 
kunniga skolningskommitteer. Klubben har erövrat hela 8 st FM guld. Våra lära-
res undervisning håller en hög nivå och responsen från kursdeltagarna och vår 
samarbetspartner BMI är uteslutande positiv. Besiktningsverksamheten leds för-
träffligt och flexibelt av Bjarne Creutziger och våra fem besiktningsmän är mycket 
uppskattade av våra medlemmar. Alla besiktningsmän har uppdaterade och vär-
defulla kunskaper att dela med sig åt både nya och mer erfarna båtägare.
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BNK-Njuusen med Mathias Grönqvist i spetsen, assisterad av skribenter och 
annonsförsäljare, utgör ett efterlängtat inslag i kontakten till medlemmarna.

Klubbens administration har skötts förtjänstfullt av medlemssekreterare, kassör, 
bokförare, verksamhetsgranskare, webbansvarige och valberedningskommitté. 
Också våra annonsförsäljare gör ett värdefullt arbete. 
Ett stort tack till Er!  
Repholmen är en fin klubbholme med bra infrastruktur och vår disponent  
Christian Östergård och hela Repholmskommittén sköter om holmen på bästa 
sätt. 
Sist men inte minst, BNK finns till för sina medlemmar och det är vår trogna, fina  
medlemskår som håller verksamheten i gång! 
 
Solig och trivsam sommar önskar Kommodoren Jocke!

PS.

Här nedan några programpunkter som behöver frivilliga/hjälpsamma personer

Familjenavigeringen 19.6  
 
Julfesten 10.12.2016. 
Vårt gamla koncept med mat och levande musik blir beroende av att vi hittar 
samarbetsvilliga och hjälpsamma personer för att föra den här traditionen vidare. 
I annat fall firas julen i blygsammare former.
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Borgå Navigationsklubb rf.  

Verksamhetsprogram år 2016      

                

● 12.2 Fre kl.19:00 Årsmöte, Grand, Supé 
● 5.3    Lö     kl.11:00 Vårvintertalko på Repholmen 
● 13.4  On    kl.19:00 Klubbkväll , Stopet, Grand 
● 14.5  Lö     kl.11:00 Vårtalko & Säsongsöppning   
   på Repholmen 
● 28.5  Lö kl.18:00 Vårbal på Repholmen 
● 18.6  Lö  BNK-Regatta med Porvoon Kipparit 
 ○Regattan börjar med skepparmöte  kl.10:00  

 ○Målgång och ”grisfest” på Rönnskär
                       
● 19.6 sö kl.12:00 Familjenavigering på Repholmen*
● 10.9 Lö kl.18:00 Kräftskiva på Repholmen* 
● 17.9  Lö     kl.18:00 Säsongsavslutning på Repholmen 
● 19.10   On    kl.19:00 Klubbkväll  
● November Sjökortsnavigeringstävling 
● 10.12    Lö kl.18:00 Julfest 
  År 2017 
● 17.2    Fre     kl.18:30 Årsmöte, Grand, Supé

Båtbesiktning 
● 14.5 Lö Kl. 10-16  Repholmen 
● 28.5 Lö Kl 10-16  Repholmen 
● 7.6 Ti kl 19-20  Tirmo  
● 8.6 On kl 18-19  Hammars  
● 14.6  Ti kl 18-20  Borgå å 
 

Kursprogram 

Se närmare information på Borgå medborgarinstitutets hemsida angå-
ende tidtabell för kurser 
                                                                      
* = Vi äter tillsammans och ordnar festen som 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.
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Klubbens kontaktuppgifter samt funktionärer för år 2016  
 
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  
   Johan Fransman 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 Westerlund 040-596 08 59 medlemssekreterare@bnk.fi  
     
Kassör    Mikaela Westerlund 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 & Christian Östergård 040-548 18 49 christian@chri-cons.fi  
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  
     
     
Valberedningskommittèn     
ordförande  Nils Eriksson 040-702 42 55 nisse.e22@gmail.com 
   Marina Sjöholm  
     

Klubbens adress  

Borgå Navigationsblubb rf. E-mail:  info@bnk.fi  
c/o Grand Luckan   Hemsida: www.bnk.fi  
Biskopsgatan 28   Social media: #bnkfi 
    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 2016  

Repholmskommittén 
Repholmens disponent, ordförande Christian Östergård  

Stig-Olof Östergård  
Peter Björkman  
Bjarne Creutziger 
Johan Fransman  
Rainer Liljestrand  
Hannu Rimaila  
Frank Östergård 

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

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  
lärare, navigation (SS&KS) Jens Rönn  
sekreterare Hannu Rimaila 

Valberedningskommittén 
ordförande Nils Eriksson  

Marina Sjöholm
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MEDLEMS- och andra AVGIFTER för år 2016 

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 20 €
Grundbesiktning 50 €

 
Repholmsavgifter:

Landström på bryggan 3 € / dygn 

Bastu, säsongskort  60 €/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!



Ordningsregler för Repholmen 
Dessa regler gäller för alla medlemmar i BNK. Styrelsen kan i specialfall bevilja en-
skild person eller grupp lov att avvika från dessa för namngivet tillfälle. 
Vid behov kan enskild styrelsemedlem fatta ett sådant beslut. 

Brott mot dessa regler skall behandlas av styrelsen och protokollföras. 
För brott mot dessa regler kan styrelsen besluta om sanktioner inom ramen för 
klubbens stadgar. 
 
Dessa regler fastställes av styrelsen med enkelt beslut och kan avskaffas eller revi-
deras med enkelt beslut. Styrelsemedlem kan i enskilda fall ge medlem lov att av-
vika från dessa regler. 

 
Medlemmarna bör meddela om brister i ordningen och önskas inkomma med för-
slag till utveckling av ordningsreglerna till Repholmskommittén eller styrelsen. 

Bryggan: 

• Båt bör föra klubbflagga eller klubbvimpel eller på annat sätt kunna identifie-
ras 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 förbindel-
sebåt 

• 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. 
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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 3€/dygn, använda-
ren 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 överbelast-
ning 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, utrym-
met 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 vid de allmänna tillställningar på Repholmen 
som arrangeras enligt verksamhetsprogrammet. 

• Spisen och kärlen kan fritt användas, men efter användning skall all-
ting diskas och städas! 

Dörren till köket hålls låst under veckorna även under säsongen. Till vec-
kosluten låser någon medlem av Repholms-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 ibruktagningen och angöras på ett riktigt sätt 

Öppen eld: 

• Uppgörande av öppen eld förutom i grillen är förbjudet 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, 
lust-huset och paviljongen är stängda, dörren till köket är låst och att gas-
grillen är övertäckt med sitt skydd. 

Styrelsen 13.4.2016 
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EN	KVISTIG	FRÅGA	
Hur	kunde	Galileo	Galilei	hi:a	på	a:	olika	tunga	kroppar	faller	lika	
snabbt?	

Kom	inte	med	förklaringen	a1	han	for	upp	i	tornet	i	Pisa	och	släppte	ned	olika	
tyngder	i	huvudet	på	folket	där	nere!	Ifall	han	gjorde	de1a	prov	var	det	e?er	det	
a1	han	räknade	ut	i	huvudet	a1	så	måste	vara	fallet.	Hur	gjorde	han	det?	 
(Och	de1a	kunde	ni	OCKSÅ	komma	fram	Hll...)	



I skrivande stund skiner solen och fåglarna kvittrar åtminstone i Vårberga 
skogarna, så det blir snart en ny båtsäsong.

Från och med av början av år 2016 är nödraketerna och handblossen en-
dast godkända i tre år från tillverkningsdatumet, så det blir rusning till raket-
butiken.

Om du byter till motor med större effekt än tillverkaren rekommenderar, kan 
du få problem med att registrera båten. Byter du till en större motor, lönar det 
sig att kontakta TRAFI före denna åtgärd.

Våra besiktningstillfällen går enligt gammalt mönster: säsongöppningen och 
vårbalen kl. 10 – 16 på Repholmen, 7.6 är vi i Tirmo kl. 19 – 20, 8. 6 är vi i 
Hammars (SEO) kl. 18 – 19 och på Åstranden (”Kipparikiosken”) kl. 18 – 20. 
Det är önskvärt att du anmäler till Jocke tel. 040 5003596 eller undertecknad 
tel 0400 539627 om du besiktar båten i Tirmo eller Åstranden. Vi besiktar 
även båtar som ligger förtöjda vid vägen till och från Tirmo den 7.6. Under 
Åstrandens besiktningskväll besiktar vi båtar som ligger förtöjda från Sakta 
Farten till Mannerheimgatans bro. Det går även bra att komma till gästham-
nen längre i från denna kväll.

Motorbåtssektionen önskar er en trygg och  
säker båtsäsong utan problem.

Bjasse

Besiktnings ordförande har ordet
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Allmänna bastuturer fredagar och lördagar, gäller från sä-
songsöppning till julfesten. 
 
Kl. 18.00 - 19.30 dambastu
Kl. 19.30 - 21.00 herrbastu

 
Bastusäsongen varar året om 
 
Observera att hela tiden 18.00–19.30 är reserverad för da-
mer, även om det inte finns damer på holmen, som börjar 
bada kl. 18! Det kan vara båtlag i ankommande som vill an-
vända 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 2016: 

Säsongskortet kostar 60€/båtlag det gäller ALLT badande, privatbastu samt 
allmänna turer!

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

• Säsongskortet kostar 60 €/båtlag

• Engångsturerna är 10€/h/båtlag

OBSERVERA att ALLT badande kostar. Det fins Inga gratis bastuturer.

Övriga turer (1 timme) reserveras personligen i bastuhäftet (Postlådan med häf-
tet finns på bastuväggen), tidigast kvällen innan efter kl. 21.00. Säsongskort kan 
inlösas genom anteckning i bastuhäftet. Fakturering av bastuturerna och sä-
songskortet 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 (Christian  
Östergård 040 5481849). Priset på en på förhand hyrd bastutur är 20€/timme 
och reserveringen bör göras senast åtta (8) dagar före bastuturen önskas.  
Reserveringen är bindande (avgiften 20€/timme faktureras alltid).

Till fredag- och lördagkvällar (kl.18.00 - 21.00 ) kan inte bastuturer hyras.

Den som badar först eldar bastun, värmer vattnet i grytan och fyller såarna med 
vatten. Enbart sött vatten används i grytan. Se till att det finns ved och vatten för 
följande bastubadare och lämna bastun i prydligt skick.

Styrelsen 14.4.2016
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Rabbe är Finsk mästare i Sjökortsnavigering! 

Finalen i sjökortsnavigering avgjordes i Borgå vid BNK:s arrangemang den 
2.4.2016. Det var i ordningen 30 gången finska mästerskapet gick av stapeln. I 
finalen deltog totalt 16 deltagare från hela landet. 

Till finsk mästare kröntes BNK:s Rabbe Lutz. 2:a platsen gick till Markus Alther 
från ENK och 3:dje plats togs igen av BNK:s Jim Eriksson.

Tävlingen var svår och det blev ovanligt många felpoäng. Striden om topplace-
ringarna var ytterst jämn. 

BNK har nu totalt 8 finska mästerskap! 

Mästerskapen är uppdelade enligt följande: 

Calle Lindh 1st mästerskap  
Nalle Liljeberg 3st mästerskap  
Jim Eriksson 3st mästerskap  
Rabbe Lutz 1st mästerskap 

I lagtävlingen blev Kouvolan Kipparit finsk mästare tätt följda av BNK:s lag be-
stående av Rabbe Lutz, Jim Eriksson, Hannu Rimaila och Nalle Liljeberg.

BNK avstod från att åter arrangera nästa års tävling i Borgå och gav uppdraget 
till Ekenäs Navigationsklubb.



Klubbmästerskapet i sjökortsnavigering.

Klubbmästare för året 2016 är Rabbe Lutz. Andra plats tog Jim Eriksson, tredje 
plats Nalle Liljeberg samt på fjärde plats placerade sig Hannu Rimaila.

Julfest 9.12.2015 18:00 på Grand.

Julfesten ordnades för andra året på Grand. För musiken stod Repholmsban-
det. Tillställningen var mycket lyckad. 45 medlemmar deltog i festen. 

Årsmöte 9.2.2016 18:30 på Grand.

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

Det här har hänt sedan senast …

�18

Soli och Helge följer med vad som 
klubbas igenom på mötet…  

Marina Sjöholm gör noteringar…
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Klubbkväll 13.4.2016 19:00 på Grand.

Anders Hagman höll en mycket intressant föreläsning om studier till sjöman vid 
sjöfartskolan i Mariehamn. Därefter avgjordes frågesporten Stopet. Årets mäs-
tare blev Nils Eriksson med  7 av maximalt 10 poäng. Deltagarna under kvällen 
var 9st. 

Nisse gratuleras till Stopet vinsten 
Rabbe Lutz gratuleras till vinsten  i 
navigeringstävlingen

A n d e r s 
Hagman 
föreläser om 
sjöfartssko-
lan i Marie-
hamn



Vårtalko på Repholmen 14.5.2016 
kl.11.00

Vi utför de normala ”vårssyslorna” 
då vi städar upp efter vintern och 
gör i ordning inför kommande sä-
song. Besiktarna är också på plats.

Vårbal på Repholmen 28.5.2016 
kl: 18:00 

Skeppardimmision, och den tradi-
tionella vårbalen med live musik och 
supé samt besiktning på lördagen.

BNK Regatta 18.6.2016

Regattan börjar med skepparmöte 
kl.10:00.  

Familjenavigation på Repholmen 
19.6.2016 kl.12:00

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 
10.9.2016 kl: 18:00 

Kräftskivan ordnas som knytkalas. 
Dvs. Ta med egna kräftor och dric-
ka. Medlemmarna på plats ordnar 
kräftskivan. 

Säsongsavslutning på Rephol-
men 17.9.2016 kl.18:00

Mera information om evenemanget 
på klubbens hemsida då tiden när-
mar sig. 

Klubbkväll 19.10.2016 kl.19:00

Mera information om evenemanget 
på klubbens hemsida då tiden när-
mar sig.

Julfest 10.12.2016 kl.18.00

Mera information om evenemanget 
på klubbens hemsida då tiden när-
mar sig.

		

Båtbesiktningar

• 14.5.2016 10-16 på Repholmen

• 28.5.2016 10-16 på Repholmen

• 7.6.2016 19-20 i Tirmo  
Kom ihåg att anmäla om ni vill ha 
båten besiktigad i Tirmo. 

• 8.6.2016 18-19 i Hammars

• 14.6.2016 18-20 Borgå å

Det här händer ännu i år …

�20
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Examensnämnden ute och seglar (!), DEL II 

DEL	I	i	njuus	34	var	försedd	med	e1	frågetecken	(?).	DEL	II	har	utroppstecken	(!).	
Gå	Hllbaka	och	läs	njuus	34.	Här	fortsä1er	följetongen:	

E?er	a1	ha	skrivit	och	postat	vår	“besvärskri?”	Hll	examensnämnden	angående	
fråga	8	i	förra	vårens	kustskepparexamen	väntade	vi	oss	förstås	rappa	tag	och	en	
givande	diskussion	om	den	kontroversiella	frågan.	Trodde	vi.	I	månadsski?et	juni-
juli	frågade	jag	förbundets	fältchef	om	de1a.	“Är	under	behandling”,	lät	svaret.	
Samma	fråga	ställde	jag	i	september.	Samma	svar.	Plus	a1	saken	behandlas	på	
mötet	den	30	oktober.	E?er	de1a	kom	så	småningom	e1	papper	med	nya	exa-
menspoäng	för	Frank	Östergård.	Han	fick	1	poäng	Hll	(sic!).	Inga	andra	föränd-
ringar.	Ej	heller	några	svar	på	alla	de	synpunkter	vi	hade	framfört.	Varken	för	eller	
emot.	

Förbundets	hemsida	med	“de	rä1a	lösningarna”	är	oförändrad,	och	alltså	fortle-
des	helt	felakHg.	Tydligen	har	examensnämnden	valt	a1	Hga	ihjäl	de	prekära	frå-
gorna	och	si1	misslyckande	i	de1a	fall.	Sopa	det	under	ma1an	som	det	heter.	

Alltså,	inte	en	enda	kontakt	för	a1	diskutera	frågan	har	tagits.	En	gång	hade	jag	
tur	a1	träffa	på	en	av	examensnämndens	medlemmar	i	buHken	och	sporde	då	
honom	om	de1a,	dvs.	varför	man	som	kustskeppare	inte	vågar	gå	närmare	än	
600	m	Hll	e1	grund	då	man	samHdigt	har	både	EBL	och	VRM	som	frimärken.	Sva-
ret	var	a1	kartan	vi	jobbade	på	var	ju	e1	översiktskort	i	skalan	1	:	250.000	som	
inte	ger	Hllräcklig	noggrannhet.	Till	de1a	vill	jag	påpeka	a1	pro	primo:	denna	
kartdel	finns	i	skalan	1	:	50.000	på	sjökortserie	A,	och	pro	secundo:	ingen	vehg	
skeppare	åker	ut	på	Finska	viken	med	bara	e1	översiktskort!	Så	den	gubben	gick	
inte.	

Vi	har	e1	bra	system	med	a1	en	examensnämnd	övervakar	lärarnas	bedömning.	
Det	som	fa1as	är	e1	system	som	övervakar	examensnämnden.

Rabbe



BNK-Regatta 2016 
 
Sommaren närmar sig och är här snabbare än man tror.
Nästa BNK-Regatta ordnas lördagen  den 18.6 tillsammans med Porvoon Kippa-
rit som kommer att ha sin”Grisfest”, (Sikajuhla), på kvällen samma dag på 
Rönnskär. Vi BNK-medlemmar är inbjudna!

Vad är BNK-Regatta?
BNK-Regattan är en kombinerad lekfull seglings-och navigeringstävling: en seg-
lats och en liten skriftlig navigeringsuppgift med 5 st. frågor att besvara. Skär-
gårdsskepparkunskaper räcker till!  I seglingen används det sk. LYS-systemet så 
alla båtar är mer eller mindre likvärdiga. Starten sker samtidigt och seglingstiden  
multipliceras med LYS-talen. Varje felaktigt skriftligt svar kommer att orsaka en 
strafftid, och adderas till den LYS-korrigerad seglingstiden. Båten med minsta tid 
vinner.

Skepparmöte hålls 18.6 på Repholmen kl 10.00. Obs. Starten sker inte från 
Repholmsviken p.g.a att det finns så mycket stockar under vattenytan i viken. 
Startlinjen kommer att ligga på norra sidan om Furuholmen.
Rutten, ca. 15 M, bestäms vid skepparmötet.
Mållinjen placeras så att allmänheten har goda möjligheter att följa med från 
Porvoon Kipparits paviljong. Prisutdelningen sker på kvällen i samband med 
grisfesten.

Du kan delta i BNK-regatta om:
• En i båtens besättning är  medlem i BNK eller Porvoon Kipparit. Båten kan 

vara registrerad i vilken båtklubb som helst.
• Vem som helst kan mönstra på som gast i deltagande båtar. Gastarna behöver 

inte ha några seglingskunskaper.
• Ingen förhandsanmälning är nödvändig. Båtens LYS-tal utreds under 

skepparmötet såvida skepparen inte känner till det från förut.

Kom med och segla, erfar regattans spänning och atmosfär, du kommer 
aldrig att ångra dig!

Har du frågor, kontakta  Hanski, 040 5323266 eller hannu.rimaila@pp.inet.fi

�22



Navigationskurserna 
hösten 2016
Vårens kurser i navigation är nu över. En 
kurs i kustnavigation och en VHF-kurs lyckades 
vi genomföra. Kursen i elektronisk navigering 
hade endast 2 anmälda och måste inhiberas.  
Detta är synnerligen märkvärdigt då just denna typ av 
kurs har varit efterfrågad och borde ha intresserat ett flertal medlemmar. Något 
nytt försök kommer inte att göras på länge.

Nästa höst kommer vi att starta igen en skärgårdsskepparkurs och ifall intresset 
ökar från det absoluta bottennappet förra hösten så kan vi kanske försöka hålla en 
parallellkurs. Det får vi se i augusti. På våren står som vanligt kustnavigationen i 
tur samt kursen i CEVNI. Och så står högsjöskepparkursen i tur igen:

Rabbes	10:nde	högsjöskepparkurs	startar	torsdagen	den	17	nov.		

Vi behöver fler högsjöskeppare i klubben. Vi torde ha finländskt rekord i medlem-
mar som behärskar astronomisk navigering, men det faller ju alltid bort gamla 
skeppare av olika orsaker, varvid nya behövs. Kursen följer de riktlinjer, som gjorts 
upp de senaste 3 kurserna, och den innehåller det studiematerial som Rabbe har 
sammanfattat. Förutom detta kommer eleverna att ha tillgång till övningsmaterial i 
elektronisk form samt tillgång till en portal som möjliggör studier på nätet. Examen 
i april 2017.

Kursen är inte svår (fråga Nisse!) och innehåller ingen högre matematik. I stället 
får eleven en blick i astronomin och hur man i svunna tider navigerade efter stjär-
norna och andra himlakroppar. Även om man i dag sällan har behov av en sådan 
kunskap kommer stjärnhimlen aldrig mer att vara densamma för eleven.

Och det bästa: det är fullständigt möjligt för gamla högsjöskeppare att repetera 
bortglömda kunskaper, nu med de nya metoderna Rabbe byggt upp. Det är dess-
utom mycket sannolikt att detta är hans sista kurs. Till kurserna på medborgarinsti-
tutet kan man i år anmäla sig genast så fort kurserna blir utbjudna, dvs. redan tidi-
gare på sommaren. Följ med i pressen och på vår hemsida. Vi kursledare uppskat-
tar att man anmäler sig i god tid även om kursen startar först i november eller ja-
nuari.

�23
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Våra sponsorer stöder oss….gynna våra sponsorer

SVARET	PÅ	DEN	KVISTIGA	FRÅGAN	

Han	resonerade	som	så:	Om	kroppar	av	olika	tyngd	skulle	falla	med	olika	hasHghet,	dvs.	
tyngre	kroppar	skulle	falla	snabbare	än	lä1are	kroppar	så	skulle	vi	ha	följande	situaHon:	
Vi	har	två	kroppar	1	och	2	kilo.	Vi	släpper	ner	dem	från	tornet	i	Pisa.	2	kg	faller	snabbare,	
eller	hur?	Om	vi	före	fallet	binder	fast	dem	med,	tex.	e1	snöre,	så	uppstår	en	situaHon	a1	
den	tyngre	faller	snabbare	och	snöret	rä1as	ut	och	spänns.	Det	går	inte	av,	utan	i	stället	
kommer	2	kg:ns	fallfart	a1	bromsas	upp	och	1	kg:ns	fart	a1	öka.	Snöret	hålls	spänt	hela	
Hden	och	de	båda	kropparna	bildar	en	ny	sammansa1	kropp	med	vikten	3	kg.		

Denna	nya	kropp,	som	alltså	är	tyngre	än	2	kg-kroppen	måste	ju	nu	falla	snabbare	än	
denna	2	kg-kropp,	dvs.	i	stället	för	a1	2	kg:rn	skulle	bromsas	i	si1	fall	så	gör	den	sam-
mansa1a	tyngden	(3	kg)	a1	farten	ökar.	En	fallande	kropp	kan	inte	både	bromsas	i	si1	fall	
och	samHdigt	öka	sin	fallhasHghet.	

Således	måste	de	båda	kropparna	redan	från	början	falla	med	samma	hasHghet.	QED	

Genialiskt	av	en	kille	från	början	av	1600-talet,	som	led	av	gikt	och	absolut	inte	ville	kliva	
upp	i	tornet	i	Pisa,	vilken	stad	dessutom	var	ärkefiende	Hll	Galileis	egen	hemstad	Florens.	
Och	med	tanke	på	de	där	hiskeliga	köerna	för	a1	komma	upp	i	tornet	!	

Minigolf på stranden - minigolfia rannalla!

www.pellinge.net

Välkommen! Tervetuloa!

Sandholmsvägen 162 | 07370 Pellinge
benitas.cafe@pp.inet.fi | tfn/puh 040 740 9729Benitas Café
Öppet från 1.6./Avoinna 1.6. lähtien
må- to 10-20, fre 10-22, lö 9-22, sö 11-18
ma- to 10-20, pe 10-22, la 9-22, su 11-18



Vårbal     
Lördagen  28.5.2016, kl.18.00 på Repholmen 

Program: 

• Skeppardimission 

• Supé 

• Lotteri 

• Dans till  Repholmsbandet 
 
Pris: 35€ (skolbarn 10€ familj 75€) 

Fredrika avgår från kajen vid Ågatan kl.17.00. Retur kl.01.00. 
Båtbiljett 15€ / person tur o retur.  
 
Bindande anmälan senast 20.5.2016 till anmalningar.bnk.fi 
 
Meddela också allergier och om ni kommer med Murena. 
PS. Ta egen dryck med och gärna lotterivinster. 
 
Hjärtligt välkomna!

Service- & reparationsarbeten     Modifieringar och tuning 
Tvätt & polering    Däckarbeten 

Mästarvägen 9, 06150 Borgå  

Tel.040 137 6868 

jlautoservice@outlook.com 

www.facebook.com/jlautoserviceporvoo 

http://anmalningar.bnk.fi
mailto:lars.snellman@lamor.com%20senast%20m%8Cndagen%2024.5.2012.%20Meddela%20ocks%8C%20allergier%20och%20om%20ni%20kommer%20med%20Fredrika.
http://anmalningar.bnk.fi
mailto:lars.snellman@lamor.com%20senast%20m%8Cndagen%2024.5.2012.%20Meddela%20ocks%8C%20allergier%20och%20om%20ni%20kommer%20med%20Fredrika.


Skärgårdskryssningar!
Helsingfors • Borgå • Lovisa

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

www.lamor.com





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



OBS! Vi har ny adress! 

Havsvindsvägen 30,Borgå

019-689 7600

Universal Stone 
Ekologiskt, giftfritt 
rengöringsmedel för 
hemmet och båten 

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



2011

Industrivägen 3, 06150 Borgå  Tel. 019-5244 728 Fax. 019-5244 602 mittaletku@mittaletku.fi www.mittaletku.fi





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 

Kom ihåg! 
 

Gynna våra  
 

 sponsorer!



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
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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

HELA FAMILJENS VARUHUS

Tfn 020 7598 020

www.mikrokulma.fi
Lovisavägen 8, 

BORGÅ

Söndagar 
12-16

Vardagar 
8-19

Lördagar 
9-16



TÄHTIKERHO

TÄHTI

TWINSTAR

Monipuoliset 
lounasravintolat

Porvoossa

Tervetuloa! Välkommen!Tervetuloa! Välkommen!



Nära kommer först.
ostnyland.fi

ÖSTNYL
AND

MÅNDAG 12 JANUARI 2015 ● Vecka 3 ● Nr. 0 ● Årgång 1 

TORSDAG 7 APRIL 2016 • Vecka 14 • Nummer 65 • Årgång 2



Hos oss får du alla bank-, 
försäkrings- och fastighets-
förmedlingstjänster du behöver. 

Boka tid på aktia.fi  eller slå en 
signal på numret 0800 0 2470.

 

Kom till Aktia, det blir bättre så.

Aktia Bank Abp
Lovisa-Borgå-Sibbo



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 



Smidiga bank- och 
försäkringstjänster för dig och 

dina närmaste nära dig.

Joustavaa pankki- ja 
vakuutuspalvelua 

lähellä sinua ja läheisiäsi.



Porvoo Borgå 
040-556 2224

AUTOMAALI JA -TARVIKE
Rajaton värivalikoima.

 
TARMOLAN 

LASIHUOLTO OY 

Östanvägen 1, 06150 Borgå 

Mika Jäävaara: 
 +358 (0)400-914 356 



 
MG Trans Ky 

Yrittäjänkatu 4-6, 06150 Porvoo 
Marcus Sandström , 040 900 7914 

mgtransky@pp.inet.fi 



Bilder från årsmötet på Grand 12.2.2016



BORGÅ NAVIGATIONSKLUBB

HJÄLTESKOLNING 
 
LokalTapiola	ordnar	avgi?sfria	Hjälteskolningar	var	man	lär	sig	a1	släc-
ka	bränder	rä1.		

LokalTapiola	ordnar	två	Hllfällen	för	oss	BNKare	som	är	på  
S-market	Näses	parkeringsplats	

• ons	1.6.2016	kl.17.00	max.	20	deltagare	

• ons	1.6.2016	kl.18.00	max.	20	deltagare	
 
Besök	vår	hemsida	bnk.fi	för	mera	informaHon	och	anmäl	dig.	Också	på	adres-
sen	hjalteskolning.fi	finns	informaHon	om	skolningen.		


