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Kommodoren 
har ordet

Klara vårtecken för oss NJK:are är i luften, 
eftersom anmälningarna till sommarens 
seglingsskolor och Kajholmslägret sedan 
länge är öppnade och båtmässan är passe-
rad. Vårt vårmöte 30.3 är hållet. Klubben 
sjuder av aktivitet även såhär på våren. 

Cruising Club of America och NAS har 
efter mitt besök i december 2016 skickat 
mig kursmaterial om shorthand cruising 
segling, vars mål är att alla ombord skall 
kunna klara av svåra situationer på egen 
hand. Jag har överlåtit materialet till Aka-
demin för att inspirera till en dylik kurs – 
kanske inom ramen för årets tema ”Ladies 
First”.

Samarbetet med vår östra granne, Koi-
vusaaren pursiseura (”KoPu”) har utmyn-
nat i att vi erbjudit deras juniorer möjlig-
het att delta i våra seglingsskolor under 
sommaren, i bästa språkbadsanda. Mera 
om erbjudandet finns att läsa på KoPus 
hemsida. Då KoPu saknar egen jolleverk-
samhet, främjas deras verksamhet, och då 
våra seglingsskolor inte var helt fullsatta 
förra året, gagnar det också NJK. Vidare 
har vi utbytt information om stadens bygg-
planer på Björkholmen. 

På KoPu ansvarar Ville Voltti för an-
ordnandet av Helsinki-Tallinna Race. Jag 
känner Ville sedan vi i början av 2000-talet 
seglade Albin Express mot och med varan-
dra. När jag talade med Ville för ett par 
veckor sedan berättade han att deltagar-
antalet stigit och att, mycket glädjande, 
antalet dambesättningar förra året var 
hela fem. Kunde vi på NJK skramla ihop, 
ett eller ett par, dambesättningar för Hel-
sinki-Tallinna Race i augusti detta år? Kan-
ske ordna någon fortbildning för seglarna 
som tänker delta, där erfarenheter kunde 
utbytas? Även detta skulle vara en konkret 
sak för Ladies First. 

Den västra grannen, Hanaholmen, hål-
ler också på att vakna ur sin långa dvala. 
Ett nyrenoverat hotell med ny restaurang 
skall öppna i dagarna. Hanaholmens chef 
Gunvor Kronman var positivt inställd till 
ett utökat samarbete när jag träffade hen-
ne för ungefär en månad sedan. 

Jag träffade också KSSS:s ordförande 
Staffan Salén i Stockholm. Välkomnandet 
var varmt. Samarbetet mellan KSSS och 
NJK har pågått oavbrutet, i praktiken, näs-
tan sedan NJK grundades år 1861. Många 
pokaler i samlingarna, gamla årsböcker, 
eller varför inte Henrik Ramsays lysande 
bok ”Sommar och segel”, beskriver detta 
samarbete under äldre tider. Otaliga Got-

land Runt och andra modernare seglings-
evenemang under de senaste decennierna 
är ännu ett bevis på den nära kontakten. 
Vidare kan nämnas det viktiga samarbetet 
inom NAS och femklubbsregattan. Staffan 
och jag funderade på vad vi ytterligare 
kunde åstadkomma. Vi diskuterade möjlig-
heten att återuppta det vardagligare sam-
arbetet mellan klubbarnas funktionärer, 
bättre kontakt mellan våra juniorer, t.ex. i 
samband med KSSS höstregatta eller under 
Kajholmslägret, samt att utbyta praktiska 
erfarenheter av NAS Junior Exchange. 

På kölbåtsracingsidan har jag både 
pratat med KoPu om deras tisdagskappseg-
lingar och med ett antal Esboklubbar om 
Westhouse Cup. Kommande säsong kom-
mer vi att vara med och arrangera sist-
nämnda tävlingsserie. Starten går onsda-
gar kl. 18.10 (lilla klassen, LYS < 1,16) och 
kl. 18.30 (stora klassen, LYS >1.17) utanför 
Mellstens strand. För mera info kolla West-
house Cup på Twitter. 

Hoppas många kölbåtsseglare på Björk-
holmen vågar sig ut på tävlingsbanan i år. 
Man kan köra med mera eller mindre all-
var, shorthanded eller med full besättning, 
med familjen eller barnbarnen, helt hur 
man vill. Fina seglingsupplevelser och litet 
kappseglingsspänning utlovas. Kunde för-
resten de som är intresserade av IMS och 
LYS –kappsegling på NJK organisera sig och 
utbyta erfarenheter? Jag tror vi alla med 
denna inriktning kunde bli bättre kapp-
seglare, framförallt se till att NJK:s stolta 
fana oftare vajar över prispallen.

Vår kampanj att locka flera juniorer är 
också på gång. Förutom träningar på vatt-
net har vi fysträningar, då det inte seglas. 
Alltså åretomverksamhet. Dessutom har vi, 
en gång i månaden, ordnat kul evenemang 
för juniorerna, vi har bland annat klättrat, 
besökt en äventyrsbana, åkt pulka, ordnat 
skiddag i Noux med övernattning på Björk-
holmen. Följ med kommande aktiviteter 
och häng med! 

Ifall eskadersegling intresserar dig 
skall du tala med Jan Hörhammer, som 
dels håller i trådarna för ICOYC eskadern, 
och också planerar en familje-eskader, 
bägge denna sommar.

Det är alltså ännu en gång väl bäddat 
för en fin säsong, med mängder av aktivi-
teter för var och en. Det är bara att ta för 
sig! 

Mats Welin
http://www.ksss.se/Nyheter/Galleri/2017/
Kungliga-Klubbarnas-Fest-2017/#1
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Kansliet meddelar

Sommarnöje på  
Kajholmen?

Nu är det möjligt, NJK hyr nu ut Vaktvillan för 
hela sommaren 2017. Huset består av två rum 
och kök samt tambur, totalt ca 60m2. Huset har 
dessutom en stor och fin glasveranda för trevliga 
samkväm.

Huset är elektrifierat, delvis möblerat och ut-
anför finns en vattenpost med ”Päijännevatten”. 
I köket finns gaskylskåp och gasspis samt en del 
husgeråd.

Hyresgästen har tillgång till hamnplats vid 
den nya pontonbryggan samt bastu på samma 
premisser som besökande NJK båtlag.

Blev du intresserad eller har du frågor, kontakta då 
Owe Halla 040 141 3125/owe.halla@gmail.com eller 
Måns Forss 040 588 4101/mans.forss@njk.fi

www.nordicboathouse.fi
info@nordicboathouse.fi
+358 408 098 688

BÅTUTHYRNING & FÖRVALTNING
Högklassiga båtar för minnesrika upplevelser. 
Charterseglingar och skräddarsydda paketlösningar 
till dig som privatperson och för er som företag, 
med möjlighet till egen skeppare och besättning.

NJK:s kalender 2017
April
12 Björkholmen Temakväll: Atlantsegling och 
  elektricitet ombord
19 Björkholmen Sjösättning
24 Björkholmen Akademins seglingskurs
24 Björkholmen VHF/DSC-radiotelefoni
26 Björkholmen Sjösättning, lyftkran
26 Björkholmen Styrelsemöte
27 Björkholmen Talko på Björkholmen
28 Björkholmen Sjösättning
29 Björkholmen VHF/DSC-radiotelefoni

Maj
1 Blekholmen Första maj lunch
1 Björkholmen Första maj lunch
5 Björkholmen Sjösättning
6–7 Björkholmen Match Race tävling på  
  Björkholmen Spring Cup
8 Björkholmen VHF/DSC-radiotelefoni
9 Björkholmen Talko på Björkholmen
9 Björkholmen Match Race Center Cup – 
  klubbtävling
13–14 Björkholmen Vårregattan (laser, e-jolle, zoom)
16 Björkholmen Match Race Center Cup –
  klubbtävling
19–21 Björkholmen Match Race tävling, Open 
  Spring Cup
19 Björkholmen Sjösättning
22 Blekholmen Styrelsemöte
23 Björkholmen Match Race Center Cup – 
  klubbtävling
26 Björkholmen Sjösättning
27 Kajholmen Vårtalko på Kajholmen
30 Björkholmen Match Race Center Cup – 
  klubbtävling
30 Björkholmen Talko på Björkholmen

Juni  
5–9 Björkholmen Seglingsskola 1
6 Björkholmen Match Race Center Cup – 
  klubbtävling
10–11 Björkholmen Match Race tävling på 
  Björkholmen
12 Blekholmen Styrelsemöte
12–16 Björkholmen Seglingsskola 2 
19–21 Björkholmen Seglingsskola 3
16–21 Ärtholmen Women’s Match Race World 
  Championship

Juli & Augusti
1–2.7  Helsingfors regattan HSRM
31.7–5.8 Kajholmen Kajholmslägret
11.8. Blekholmen Sinebrychoff Challenge
14.8 Blekholmen Styrelsemöte
26.8  Short Handed Race
25–27.8 Björkholmen 606 FM

September  
9–10 Blekholmen Match Race
16–17 Björkholmen Opti Ranking
18 Björkholmen Styrelsemöte
30.9–1.10 Björkholmen Champions of Champions

Oktober  
7 Kajholmen Hösttalko på Kajholmen
7–8  Autumn Cup
18 Björkholmen Styrelsemöte
21–22 Björkholmen Season’s End

November  
22 Björkholmen Styrelsemöte
30 Björkholmen Höstmöte

December  
13 Björkholmen Jullunch
13 Björkholmen Styrelsemöte
17 Björkholmen Familjejulfest
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Esbo
Bäcksänkan 7
02200 Esbo
BMW-försäljning 010 214 8210

Helsingfors
Mekanikergatan 2
00880 Helsingfors
BMW-försäljning 010 214 8060

Samtalspriser 010 –företagsnummer: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut (inneh. moms 24 %)

När du älskar att köra
BMW 5-serien (BMW 520d Business) fr. 49 439,71 € inkl. beräknad bilskatt 7 409,71 € 
och lev.kostn. 600 €. Bruksförmån fr. 885 €/mån., fri bilförmån 735 €/mån. Snittförbr. 4,2 l/100 km, 
CO2-utsläpp 109 g/km (NEDC).

Helt nya BMW 5-serien har anlänt till Laakkonen – med pigg sportighet och lyxig detaljer.  
I kombination med branschens nyaste innovationer är nya BMW 5-serien färdig att fortsätta 
sin historia som mest eftertraktad bil i sin klass. Läs mer på adressen www.bmw.fi

STARTEN PÅ EN NY SUCCÉHISTORIA.

HELT NYA BMW 5-SERIEN NU HOS LAAKKONEN.

LÅT KÄNSLORNA 
STYRA.



Båtbesiktning 
Alla båtar införda i klubbens båtregister (med undantag av 
jollar) ska grundbesiktas vart femte år och årsbesiktas varje 
år. Grundbesiktning ska dessutom utföras varje gång en båt 
byter ägare eller klubb, samt då en upplagd båt åter tas i 
bruk. Grundbesiktningen av en båt är tvådelad. Den första 
delen, skrovbesiktningen, utförs när båten är på land och 
den andra när båten är sjösatt. Båtbesiktning och granskning 
av gasutrustning bör bokas senast dagen innan. Bokningen 
görs enklast på NJK:s webbplats. Noggrannare instruktioner 
finns på www.njk.fi. 

Båtregistret 
Från NJK:s båtregister utskrivs båtar som varit obesiktade 
minst två år i följd. Dessa båtar kan på nytt införas i 
registret efter erlagd avgift och grundbesiktning. Om du sålt 
din båt ska du också komma ihåg att skriva ut den

Besiktningsprogram 2017
Skrovbesiktning på Björkholmen

Tisdag 11 april kl. 18 – 20 
Torsdag  20 april kl. 18 – 20 
Söndag 23 april kl. 15 – 17,
Tisdag 25 april kl. 18 - 20  
Torsdag 27 april kl. 18 - 20  
Mellan 3.5 – 30.5 kan skrovbesiktning göras samma dagar och 
tider som vanlig årsbesiktning.

Besiktning på Björkholmen
Tisdag 2 maj kl. 18 – 20 
Torsdag 4 maj kl. 18 – 20
Tisdag 9 maj kl. 18 – 20 (brand och gasgranskarna på plats) 
Torsdag 11 maj kl. 18 – 20 (också talko)  
Tisdag 16 maj kl. 18 – 20 
Torsdag 18 maj kl. 18 – 20 
Tisdag 23 maj kl. 18 – 20 
Tisdag 30 maj kl. 18 – 20 
Torsdag 1 juni kl. 17 – 20 (brand och gasgranskarna på plats) 
Tisdag 6 juni kl. 17 – 20 
Torsdag 8 juni kl. 17 – 20, 
Tisdag 13 juni kl. 17 – 20 
Torsdag 15 juni kl. 17- 20 
Tisdag 20 juni kl. 17 – 20 
Tisdag 27 juni kl. 17 – 20
Torsdag 29 juni kl. 17 – 20

Besiktning på Blekholmen
Onsdag 17 maj kl. 18 – 20 
Onsdag 24 maj kl. 18 – 20 
Onsdag 30 maj kl. 18 – 20 (Brand och Gasgranskarna på plats) 
Onsdag 7 juni kl. 18 – 20 

Besiktning på Kajholmen
Lördag 10 juni kl. 10 – 14 
Lördag 17 juni kl. 10 – 14 

Granskning av brandsläckare och gasutrustning 
Björkholmen tisdag 9 maj och torsdag 1 juni
Blekholmen tisdag 30 maj

Max Johansson max.johansson@njk.fi

50,-
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Socialt

Det surrar och planeras för fulla muggar för 
de kommande sociala evenemangen detta 
år. Det mesta börjar bli klart – så nu är det 
bara det roligaste kvar, nämligen själva 
evenemangen! Hoppa på och häng med på 
trevlig social verksamhet inom klubben! – 
tillsammans gör vi klubben trevligare. 

Evenemangskalendern 2017
30.03.2017 Vårmöte på Björkholmen
01.05.2017 1 maj lunch på Blekholmen (fullbokad)
01.05.2017 1 maj lunch på Björkholmen
01.07.2017 Sommarfest på Högholmen
26.08.2017 Kräftskiva på Varvet, Blekholmen
06.10.2017 Flagghalning med höstfest
30.11.2017 Höstmöte på Björkholmen
13.12.2017 Jullunch på Björkholmen
17.12.2017 Familjejulfest på Björkholmen

Mera info om vårens och sommarens olika evenemang finns på 
www.njk.fi/evenemang

På kommande ….

Sommarfest på Högholmen.

Kräftskiva på Varvet, Blekholmen.

Sommarfest och kräftskiva … 

save the date! 

1.7.201726.8.2017
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PURE SOUND 
MEETS 
BEST IMAGES
IMMENSA TV. THE BEST EXPERIENCE FOR EYES AND 
EARS IN ITS CLASS.

Treat yourself to the best. Listen to matches, movies and more
in brilliant room-filling sound, with a 3-way active stereo
speaker. Watch as vivid, natural colours pop and the image
contrast gets finer and black more intense – right before
your eyes. You’ll quickly see and hear: this is television
on a whole new level. Experience Immensa in the new Vision 7 
and Vision 8 series of Grundig.

GRUNDIG.FI

Annonse.indd   1 01.09.16   12.16



  

Antagligen 
världens 
bästa kött

Lamm”racks” - Perfekt för grillen!

PNM - Pan Nordic Meat Oy   |   www.familia.fi   |  www.facebook.com/pnmfamilia

 



9

Aktuellt just nu….
Då våren är här, är det dags att fira
– vi dukar i vanlig ordning upp en trevlig 
1 Maj lunch på Björkholmen!

Kl. 12 skjuter 
vi ett skott och 
hissar flaggan, sen 
förflyttar vi oss 
inomhus där buffén 
står uppdukad.

Välkommen med gammal och ung!  
Även icke – NJK:are är välkomna i sällskap av en medlem (1/1). 

För barnen finns det en liten pysselhörna och lite andra aktiviter  
(min. 5 anmälda barn).

Mera info och anmälning www.njk.fi/evenemang

Den alltid lika populära 1 maj lunchen 
ordnas enligt traditionellt koncept på 
Blekholmen. 

Lunchen är fullbokad – du har väl 
kommit ihåg att bekräfta ditt bord! 

För mera info samt regler kring lunchen 
besök www.njk.fi/evenemang

1 MAJ PÅ NJK 2017
BLEKHOLMEN

BJÖRKHOLMEN

Mellan snaps-
visor och sill 
underhåller Eije 
Oscarsson oss 
med musik.



10

NJK erbjuder träningsverksamhet för unga tävlings- och 
hobbyseglare i många klasser. Träningarna för juniorerna 

kör igång i april, beroende på hur vädret ser ut. 
Närmare information om grupperna, träningskalendern 

och anmälningsinstruktioner hittar man på adressen  
http://www.njk.fi/traning/traningsgrupperna.  

Häng med redan på nästa träning!

Träningar 
säsongen 2017

Juniorer

NJK Juniorsöndagar
För alla juniorer i våra träningsgrupper 
och för deltagare i sommarens junior-
läger och seglingsskolor arrangerar vi 
träffar 1 gång i månaden. Vi gör nå-
got roligt tillsammans, aktivitetspark, 
klätteräventyr mm. Genom att träffas 
regelbundet vill vi bevara den fina ge-
menskap som skapas under säsongen. I 
april ordnas juniorsöndagen den 23.4. 
Stället bekräftas och meddelas i början 
av april. För närmare information och 
anmälningar, kontakta junior@njk.fi. 

Meriturva
Segling och Båtsport i Finland ordnar 
jollekurs för alla Södra Finlands jolle-
skolor i Meriturva i Lojo 29.4.2017 och 
NJK:s juniorer är inbjudna! Här lär man 
sig hantera en jolle i en trygg omgiv-
ning, kursen är med andra ord ett per-
fekt sätt att öppna seglingssäsongen. 
Kursen är en del av träningspaketet och 
kostar ingenting. Den som vill med bör 
anmäla sig så snabbt söm möjligt till 
junior@njk.fi.



Ladda ner DiacorPlus 

till din mobil och du kan

 sköta dina hälsoärenden 

var och när som helst.

VI ÖPPNADE
EN NY

DIACOR
I DIN FICKA.

#meränenläkarstation

Kajholmslägret
Det traditionella Kajholmslägret är till för NJK 
juniorer i åldern 9–14 år. Kajholmslägret erbju-
der en enastående lägerupplevelse med fokus på 
segling. Lägerprogrammet består av sjömanskap, 
kappseglingens grunder och fortsättning, seg-
lingsteknik, seglingslekar, kappseglingar etc. På 
kvällen ordnar ledarna aktiviteter för deltagarna. 
Närmare information om Kajholmslägret samt da-
tum, priser och anmälning hittar du på adressen 
http://www.njk.fi/traning/kajholmslager. 

Ifall lägret är fullbokat och du vill ställa dig i kö, 
kontakta junior@njk.fi. Vi kontaktar dem som är i 
kö ifall det blir förändringar i bokningarna.

Seglingsskolorna
NJK ordnar tre stycken seglingsskolor i juni för juniorerna. 
Seglingsskolorna är för både nybörjare och mer erfarna 
seglare, på seglingsskolorna kan man delta oberoende 
av nivå eller tidigare seglingserfarenhet. Under skolorna 
erbjuder vi nybörjarna möjligheten att bekanta sig med 
havet och lära sig segla. De mer erfarna seglarna får hand-
ledning för att förbättra sin kunskap om havet och segling. 
Närmare information och anmälningsinstruktioner hittar 
ni på adressen www.njk.fi/traning/seglingsskola. Ifall ni 
har frågor gällande seglingsskolorna, kontakta oss gärna 
per e-post på junior@njk.fi. 

Tilläggsinformation om program för juniorerna finns på 
adressen http://www.njk.fi/traning/junioraktuellt.
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I senaste digitala nummer av NJK nytt hade vi tre bilder 
fotograferade vid samma brygga, samma dag i Marie-
hamn, sommaren 2016. Alla tre NJK båtar för artighets-
flagga och båtägarvimpel men på olika sätt. Vi ville veta 
vilken båt som gör rätt. Det rätta svaret är bild no 2. 

Vi fick in åtta svar. Till vår stora glädje hade alla svarat rätt.  
Vi lottade ut en båtägarvimpel bland deltagarna och vinnare 
blev Hilding Mattsson.

Vi tackar Kurre Hedström för donationen av vimpeln till 
vinnaren. Vi tackar också Kalle Lindberg för den fina vers  
som han inspirerades till: 

Etikett: 
Gör rätt,
är inte lätt
på alla sätt ...

Nåt smärre fel
i flaggat spel
åja, nåväl, 
blott flagg är hel.

Till styrbord hissas enbart (liten) artighetsflagga för det land 
på vars område man befinner sig. dvs som på bild 2. även för 
landskapet Åland.
Se gärna hela artikeln i den senaste digitala versionen av NJK 
nytt på adressen: http://www.njk.fi/klubben/njk-nytt/

Svar på rätt flagga:

Igenkänningsstandert:
Dags igen att fundera på den egna igenkännings-
standerten, eller den personliga båtvimpeln som 
du sett i årsböckerna eller i styrbords salning el-
ler motsvarande plats på motorbåt. En personlig 
båtvimpel är en unik tradition där Nyländska Jakt-
klubben varit en föregångare. 

Förverkliga nu din idé, skapa din egen vimpel, 
som sedan dokumenteras i årsboken för efterkom-
mande släktled att beundra. Det är väldigt trevligt 
att hissa sin egen vimpel i salningen. 

För mera information se årsboken eller kontak-
ta undertecknad på magnus@magentur.fi. 

Magnus Vaenerberg
för Biblioteks- och Modellkommittén

Bild 2 fotad från aktern

Avslutningsvis vill vi påminna om att NJK är och 
skall vara föregångare även i flaggetikettfrågor, vi 
hoppas att alla medlemmar gör sitt bästa för att följa 
etiketten. Läs gärna reglerna för flaggföringen i års-
boken. Glöm inte att även artighetsflaggan hissas och 
halas dagligen i samband med akterflaggan. 

Magnus Vaenerberg
för Biblioteks- och Modellkommittén

Café NJK  
på Björkholmen  

öppnar den 2 maj

Café NJK erbjuder enkel varm mat innan du åker 
ut på havet eller när du kommit i land. Sortimentet 
består av sött, salt och förfriskningar. Under popu
lära dagar kommer utbudet att vara större och 
 öppenhållningstiderna längre.

Måndag  stängt
Tisdag  fredag  1621
(under sjösättningsdagarna öppet hela dagen)
Onsdag  torsdag  1622
Lördag  söndag  1218

Personal till Café NJK sökes, kontakta Pekka Vajanto 
050 560025 för mera information.

PS. Missbruk av privilegiet att föra båtklubbflagga 
kan leda till att klubben mister rätt till egen 

klubbflagga eller blir tvungen att skriva ut den med-
lem, som gjort sig skyldig till missbruk.

För att få föra båtklubbflagga skall:
–  båtägaren vara medlem i klubben
–  båten vara införd i klubbens båtregister
–  båten ha ett giltigt certifikat ombord



Prenumerera 
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tidskrift 
för seglare.
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HARRI ROSCHIER 
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>EUROPEAN YACHT OF THE YEAR 2017 >VENE 17 BÅT -MESSUT UUDISTUVAT 

HAASTATTELUSSA

1⁄17
8,90 €

GULLKRONALLE 
UUSI OMISTAJA
Haastattelussa 
Ilkka Herlin ja 
Saara Kankaanrinta

TIMO TELKOLA
Purjehtijan 
Aakkoset

SAILING TEAM FINLAND
Miami World Cup
Wulff & Ruskola

HISTORIA
Suomalainen 
Pursiseura
ARI HUUSELA
Läpi harmaan 
kiven

ESITTELYSSÄ
Uusi Jeanneau 51
SAIL FOR GOOD
Atlantin ylitykseen
valmistautuminen

KOMMANDE 
EVENEMANG

12 april kl. 19, Björkholmen 

(Obs. tiden, anpassad så att också deltagarna  
i pojkbastun hinner med) 

Temakväll om Atlantsegling och  
elektricitet ombord  

Max Ekholm visar en historisk film om atlant-
segling med s/y Gefion under eran före GPS och 
satellittelefon. Chrisse Carlsson och Martin Don-
ner svarar på frågor om elektricitet ombord – dvs 
kan man göra någonting för att elektriciteten 
skall fungera och hur hindrar man att grann-
båtens drev försvinner i hamn på grund av elek-
trisk potentialskillnad i vattnet.

Info: pata_andersson(at)hotmail.com,  
040-5404862. 

Anmälningsblankett på njk.fi

Onsdag 24 april kl. 18

Seglingskursen startar

Vi ordnar igen NJK:s popu lära seglingskurs för 
personer med eller utan seglingserfarenhet. 
Kursen omfattar tre teori kvällar, ca 18 timmar 
segling i olika båtar och slutförs ungefär den 15 
juni. Också de som inte är medlemmar i NJK är 
välkomna. 

Anmälningsblankett på njk.fi, närmare  
upp gifter av pata_andersson(at)hotmail.com, 
040-5404862

Har Du just skaffat en egen båt och vill ha hjälp 
med att komma i gång med seglandet, kan vi 
hjälpa till, antingen i samband med kursen, eller 
separat.





14

Ladies First

Segling är en av få sporter där flickor och 
pojkar tränar och tävlar tillsammans och 
mot varandra under junior tiden. Seg-
larna på NJK satsar, tävlar och presterar 
högt, både flickor och pojkar. Under de 
senaste Olympiska spelen har NJK repre-
senterats av flickor med höga ambitio-
ner. 

På NJK jobbar vi för alla seglare, ung 
som gammal, flicka som pojke, dam som 
man. Vi anser att alla är lika viktiga för 
klubben, för seglingen och för samhörig-
heten. 

Årets tema är Ladies First. Temat 
kommer i mån av möjlighet att genom-
syra hela NJK:s verksamhet. Under detta 
år kommer vi att ordna några evenemang 
som lite mera fokuserar på damer, men 
alla får såklart delta. Vi hoppas att da-
merna, som redan är medlemmar, t.ex. 
kan dra med sig en väninna, skapa en bra 
samhörighet; ett nätverk för damer inom 
seglingen. 

Vi är mycket nyfikna på hur du ser 
på temat och vad vi kunde göra tillsam-
mans! Håll ögonen öppna, följ med te-
mat på webben och de sociala medierna. 
Vi planerar eventuellt ett yoga evene-

mang på SUP-bräden, kanske kastar vi 
om bastuturerna i skärgårdshamnarna, 
så att männen går först.

Det första evenemanget för i år ord-
nades under kvinnodagen. Det var i form 
av en mingeleftermiddag där det bjöds 
på lite sött åt både damer och herrar. 
Alla damer fick en liten överraskning i 
form av en ros då de gick hem.

Det största internationella evene-
manget är Women’s Match Race World 
Championship som NJK står värd för den 
16–21.6 på Ärtholmen. Kom med och ska-
pa ett stort och synligt evenemang!

• Har du sett den fina aftonväskan i 
silver, som finns i vitrinen på Björk-
holmen? Vilken stilig dam har använt 
den? Håll ögonen öppna för mera in-
formation. 

• En utmaning vi kastar ut i luften; kan vi 
få ihop ett eller flera damlag för Hel-
sinki-Tallinn Race som seglas i augusti?

• Har du någon gång funderat på varför 
båtar oftast har kvinnliga namn? 

Jessica Silén, jessica.silen@njk.fi

Temaåret 

Ladies First

NJK står värd för detta 
världsmästerskap som 
seglas vid Ärtholmen 

16–21 juni!
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Tillit är något man inte kan köpa, överlåta eller ta. Det är något man endast 
kan förtjäna. När man en gång har förtjänat någons tillit har man kommit 
långt. Tillit är grunden för allt samarbete. Den är dock inte någon självklarhet. 

Tillit är något som är till hundra procent eller så inte alls. Vi jobbar ständigt 
för dessa hundra procent. Du är värd din förmögenhet, vi är värda din tillit. 

Läs mera om våra Private Banking-tjänster på fi m.com. Be gärna om en offert av 
Mikael Palmgren, direktör, senior privatbankir, tfn 09 6134 6463 och Christian 
Wahlstein, direktör, senior privatbankir, tfn 09 6134 6516. Wahlstein, direktör, senior privatbankir, tfn 09 6134 6516

FIM   Private Banking & Institutioner   fi m.comFIFIMM   PrPrivivatatee BaBanknkiningg g && InInststititututioioner   fifi mm.cocomm
Tjänsteleverantörer: FIM Kapitalfonder Ab och FIM Kapitalförvaltning Ab. Banktjänsterna erbjuds av S-Banken Ab.

Tillit.
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THE TRUE ORIGINAL.
T23.1                  ǀ                  T25.1                 ǀ                T27.1                ǀ                T30.1               ǀ                T32               ǀ                T35               ǀ                 T37                ǀ                T44

Oy Targa Center Ab, Båtbyggarvägen 1, FI-00210 Helsingfors. Tel +358 207 641 499. info@targacenter.fi, www.targacenter.fi
Tillverkare:  Oy Botnia Marin Ab, P.O. Box 9, FIN-66101 Malax. www.targa.fi

NY MODELL

BOAT YARD

VINTERFÖRVARING OCH SERVICE

Kontakta: Andy Nyström, 0500 851 585, andy.nystrom@hby.fi       Georg Berger, 0400 445 555, georg.berger@hby.fi       info@hby.fi, 010 5833 760

hby.fi

Varm och trygg hall i Hangö, byggd speciellt för båtförvaring.
Hyres- och aktieplatser till alla båtar.

Hanko Boat Yard hjälper dig i alla frågor angående din båt året runt!
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Sexmeters VM går i Hangö sommaren 2019. 
Lisbeth V är en toppbåt med potential och i 
perfekt kondition.

Hull / Rigging 
•  Oregon pine hull with, 9 steel 

frames/ pinewood, deck with 
clothe. 

•  ALLSPAR mast and boom (white), 
rod rig, Furlex 

•  Adjustable mast\foot, adjustable 
by tactician 

•  Runners and backstay Dynema 
new 2016, all sheet new 2015. 

•  TackTick Race Master, Log in use, 
wireless system wind, speed, 
depth 

•  Carbon spinnaker pole 

Sails      
•  Next main, WB LM G1 with zipper 

leach, WB short foot MH G1 and 
Marinex double Dacron main HW 

•  WB LM spinnaker, WB AP spinnaker 
2016.

•  North two transfer sails and two 
spinna kers for cruising, Erneborn G 1 
and G2 

 
Gear  
•  Harken bronze winches 
•  Electric bilge pump and hand pump 
•  Solar panel charger for battery 
•  Fenders mooring lines, halyards and 

running lines 

•  Anchor, boom cover 
•  Weber shore trailer with drawbar 

Contact: 
Kenneth Palmgren +358405835605 
kenneth.palmgren@pp.inet.fi 
 
Johan Larson +46705123802 
johan@tropato.com 

Note: more pictures on the website; www.6.mr.
fi click on Veneet and then Lisbeth V then click 
on the pictures on the right and you can then 
scroll them. 

Main results; 
7th in Europeans 2007 in La Trinite´, 11th 
Worlds in Flensburg, winning the first race 

2nd in Finnish Champs 2013 in Helsinki, 
3rd in FC in Helsinki 2014, 3rd in FC in Turku 
2015 

1st Finnish Ranking 2013, 8th in Ranking 
2014, 2nd Finnish Ranking 2015 

”Kasta loss tidigare i år”
Som vi alla vet börjar sommaren först då man kommit 
ut på vattnet. 

Vi förlänger den korta finska sommaren med att 
göra er båt redo för sjösättning tidigare än ni själva 
skulle hinna med.

Kontakta för mer information om våra tjänster, 
som inkluderar allt från städning till vaxning.

Julian Lindqvist
044 3230197
julian.lindqvist@hotmail.com

Vill Du segla Avance 33? 
Min båt av typen Avance 33 är ledig  

åtminstone följande tider: 

25 juni – 5 juli 
10 juli – 23 juli 

13 augusti – 20 augusti 

Båten är lättseglad, i bra skick, försedd med en rätt ny 
motor och har också en gummijolle. 4 kojer + stickkoj. 

Starthamn Hangö om inte annat överenskoms 

Kontakta: Pata Andersson, 040-5404862
pata_andersson(at)hotmail.com

International Six Metre FIN 74 Lisbeth V
Ex NOR 46, SWE 136 

1932 Johan Anker, built by Anker & Jensen 2tf. 
Lisbeth V is measured in accordance with the Class rule 3. 
(ie. 1933 rule). 

2000–2007 renovated by Johan H Larson and the help 
of top Swedish boat builders with the assistance of Peter 
Norlin. 

Till Salu Sexan Lisbeth V,  
en vinnarbåt



VÄRNA OM 
NJK:s FRAMTID

– DELTA I  
INSAMLINGEN TILL 

KOMMODOR  
BIRGER KROGIUS 

JUNIORFOND

Avsikten med fonden är att stöda och främja 
segelsporten bland ungdomar och fostra fram-
tidens NJK-seglare. Din donation går oavkor-
tad till denna juniorfond där medlen används 
till sponsorering av lovande juniorer på inter-
nationella kappseglingsbanor, till ett bredare 
utbud av seglingsundervisning och till mera re-
surser i form av juniortränare. Målet för vårens 
insamling är att på långsikt maximera fondens 
värde och därmed öka de utdelbara medlen.  

För att hylla Finland 100 år, hoppas vi att inom 
en överskådlig, men obestämd när-framtid, se 
juniorfondens värde uppgå till 100.000 euro. 

Kommodor Birger Krogius Juniorfond är ett 
konkret sätt för dig att trygga klubbens och 
juniorverksamhetens framtid. Alla bidrag är 
välkomna!

Bidrag betalas till:
Kommodor B. Krogius Juniorfond:

FI19 4055 0012 3680 03, (BIC: HELSFIHH), 
meddelande: ”Juniorfonden 100.000”.

Med vänlig hälsning, 
Edvard Krogius

För mera info: edvard.krogius@gmail.com, 
050 322 9392 eller  

www.njk.fi/ 
kommodor-birger-krogius-juniorfond/
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Det har bllivit dags att fixa båten inför sjösättningen. Mycket skall göras, men det största 
jobbet brukar nog ligga under vattenlinjen. Där finns också den största miljöboven, nämligen 
giftfärgen som används för att undvika påväxt. Giftfärger diskuteras upp och ner, långsamt, 
mycket långsamt tyvärr, är det fler och fler båtägare som inser att det faktiskt går att klara 
sommaren utan giftfärg.

Visserligen har lagen om giftfärger gått mot mindre giftiga färger men trots det innehåller 
antifouling produkterna idag bl.a. koppar- zink- och organiska föreningar som är giftiga då de 
löser sig i vattnet. Samtidigt som den bästa fortplantningstiden för många vattenorganismer 
sker, sjösätts de nymålade båtarna, och skadeverkningarna blir speciellt förödande. 

Det bästa rådet är att inte måla båtbottnet med giftfärg utan hellre gå in för andra lös-
ningar. Det enklaste och billigaste är helt enkelt gammaldags tvätt. Vi vet ungefär vilken tid 
på sommaren havstulpanernas larver fäster sig på båtens botten. Håll Skärgården Ren (HSR) 
erbjuder Rocco-tjänsten som meddelar via SMS när havstulpanerna är igång. 

Du kan enkelt anmäla dig på HSR:s hemsidor, sedan plingar det till i din telefon när det är 
dags för båtbottentvätt. Tjänsten är avgiftsfri för HSR:s medlemmar.
https://www.lyyti.fi/reg/Rocco__Merirokon__kiinnittymisenseuranta_0784/se

Mera information om alternativ till giftfärg hittar du på följande adresser:
http://www.hallskargardenren.fi/files/2232/Mot_ett_giftfritt_batliv_HSR_rf_2017.pdf
http://batmiljo.se/batguide/slipp-bevaxning-ren-batbotten/
http://www.seaboost.fi/

Då du rengör båtens botten, avlägsnar gammal giftfärg, måste du vara extra noggrann med 
att skydda marken omkring båten, skydda också dig själv! Ett båtbotten som behandlats med 
giftfärg får inte trycktvättas.

Vi kan alla påverka miljön, både positivt och destovärre också negativt. Med enkla medel 
kan vi bidra till en renare miljö, vi lämnar aldrig skräp efter oss, vi kastar inte fimpar varken i 
vattnet eller på land. Faktum är att det är vi mänskor som till största delen förorsakar nedskräp-
ningen kring Finska viken och Östersjön. Det är vi som gör att våra stränder är belamrade  med 
plast och annat skräp. Plastens andel är hela 62%. Vår uppgift är, att sprida kunskap bland dem 
som inte bryr sig att städa upp och ta vara på sitt avfall. Kolla filmen om plastens väg till havet 
på You Tube http://www.hallskargardenren.fi/sv/miljokunskap/havet_av_plast_-kortfilm

TIPS: Adresserna ovan kommer du bäst åt genom att gå in på den digitala versionen av  
NJK-nytt på hemsidan, sen är det bara att klicka på länken!  

Gunilla Antas

MILJÖRUTAN
Inom kort blir det liv och  

rörelse kring båtarna som ännu  
ligger gömda under sina vintertäcken.



Beställ en sjökortsaffisch över ditt favoritställe!

 www.merideko.fi

Med rabattkoden NJKMERIDEKO får du -15% rabatt

Öppnar igen 8.5.2017!

Öppet: 8.5–3.6  må-lö 18–24
 5.6–1.7  må-lö 17–24
 3.7– se www.ravintolanjk.fi



21I ”Adressbok och yrkeskalender för Hel-
singfors” från år 1896, listas 13 företag 
under rubriken Spirituosa, 27 företag 
under vinhandlare  och 4 företag under 
spritfabriker. Det finns flera som inte 
annonserade på detta sätt. Samma år, 
den 8 maj, inregistrerades av Firman E. 
Normandin & C:o i Châteauneuf, nära 
Cognac, varumärket ”Nyländska Jakt-
klubbens Carte Blanche”.

”Märket används endast för Finland 
å en cognacssort på flaskor, benämnd 
’Nyländska Jaktklubbens Carte Blan-
che”. Herr Nicolai Björklund var ombud 
för firman i Finland. Björklund var född 
i S:t Petersburg den 3.12.1868 och han 
dog 8.7.1952 i Saint-Louis, Missouri. 
Björklund förekommer i Helsingfors 
adresskalender fr.o.m. 1895, med ti-
teln agent. Han var argentinsk konsul i 
Helsingfors 1905, vicekonsul 1906–1914, 
belgisk konsul för Nyland och Tavastland 
mellan åren 1913 och 1921–1924. Nico-
lai Björklund var sannolikt inte medlem 
i NJK.

Den 9.6.1914 inregistrerade Ernst 
Krogius ett varumärke för cigaretter med 
NJK:s vimpel och kokard. Ernst Krogius 
föddes i Helsingfors 6.6.1856 och dog i 
Helsingör 21.9.1955. Krogius var VD för 
speditionsfirman Lars Krogius & Co. Han 
var kommodor för NJK 1901–29 och 1947–
48. År 1929 blev han hederskommodor.

  NJK 
– Cognac och cigaretter

NJK-cigaretter, tillverkade av Borgströms 
tobaksfabrik. (Åbo stadsmuseum).

I dagens Finland, med förbud mot alkohol- och tobaks-
reklamer, glömmer man lätt att förhållandena har varit 
helt annorlunda. Som njutningsmedel har både alkohol 
och cigaretter spelat en viktig roll i det sociala um-
gänget. Det hörde till att företag och föreningar hade 
egna varumärken, de var en viktig del av deras reklam.

Finland från Ryssland under 1800-talets 
första hälft. Den inhemska cigarettillverk-
ningen kom i gång 1856. År 1900 fanns det 
34 tobaksfabriker i Finland. I Helsingfors 
fanns vid den tiden tre stora tobaksfa-
briker, den äldsta och största var Henrik 
Borgströms grundad 1834. 

Kristian Stockmann

NJK var inte det enda segelsällska-
pet med en egen tobaksetikett, Näsijär-
vi Segelsällskap hade en egen etikett, 
P.C. Rettig & Co inregistrerade 1914 
varumärken för 5 svenska och 7 finska 
segelföreningar. 

Vid den här tiden fanns ca 100 olika 
cigarr- och cigarettmärken. Finlands 
äldsta tobaksfabrik – Strengbergs i Ja-
kobstad – grundades 1762. De första 
papyrosserna (cigaretterna) kom till 



Sedan år 2011 understöder Interpersona Ekenäs Sjöräddare. 
Räddningsbåten ”Interpersona Rescue” döptes i augusti 2011.

Mera information finns på Interpersonas webbplats.

Annegatan 29 A, 00100 HELSINGFORS 
Telefon 020 741 9570 

E-post fornamn.efternamn@interpersona.fi 
www.interpersona .fi

Grundat år 1988. Över 2 050 utförda uppdrag i 16 olika länder.

• Utvärdering av styrelser och ledning

• Business Coaching

• Rekrytering och karriärplanering

• Undersökningar

Kontakta Nina Henricson (040-578 1143) eller Mats Kockberg (0400-508 776)

Till våra kunder hör:
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Kansliet övergår till sommartid efter den 1 majKansliet håller öppet tisdagar 12–20, onsdag–torsdag 12–16, 
fredag 9–13. Kansliet är semesterstängt i juli men har öppet 
alla tisdagar 12-18.

Medlemsbutik på BjörkholmenHär köper du enkelt din flagga, Helly Hansen kläder och 
 andra prylar till ett förmånligt pris. Butiken följer kansliets 
öppet hållningstider.

Adressändringar
Meddela kansliet om du flyttar, byter telefonnummer eller 
epost adress. Då ändrar vi det i medlemsregistret och du kan 
vara säker på att du också i fortsättningen får information 
om vad som är på gång i klubben.

Kansliet hälsar

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till personalen på NJK.  
Båt, medlems- och andra ärenden sköter du smidigt via vår webbplats www.njk.fi.  

Där hittar du anmälningar till tävlingar, båtregistret, hamn- och vinterplats, båtlyft, 
sjösättning, fester och andra evenemang.

Det är vi som hjälper Dig på NJK!

Cecilia Malmgren
Kanslichef

(09) 675 007
kansliet@njk.fi

John Bergman
Kommersiell chef

040 539 3931
john.bergman@njk.fi

Rasmus Björkvall
Kansli- och medlemsservice

(09) 675 007
kansliet@njk.fi

Piu Nyberg
Seglingskoordinator

045 676 7765
piu.nyberg@njk.fi

Kasimir Johansson
Chefstränare
040 526 4687

kasimir.johansson@njk.fi

Emilia Winqvist
Tränare

040 532 1417
emilia.winqvist@njk.fi

Oscar Silén
Tränare

045 271 6170
oscar.silen@njk.fi

Mikael Hyryläinen
Tränare

050 328 8594
mikael.hyrylainen@njk.fi

Emil Castrén
Hamnmästare Björkholmen

045 185 0202
emil.castren@njk.fi

Sammy Lundberg
Hamnmästare Blekholmen

(09) 636 047
blekholmen@njk.fi

Sedan år 2011 understöder Interpersona Ekenäs Sjöräddare. 
Räddningsbåten ”Interpersona Rescue” döptes i augusti 2011.

Mera information finns på Interpersonas webbplats.

Annegatan 29 A, 00100 HELSINGFORS 
Telefon 020 741 9570 

E-post fornamn.efternamn@interpersona.fi 
www.interpersona .fi

Grundat år 1988. Över 2 050 utförda uppdrag i 16 olika länder.

• Utvärdering av styrelser och ledning

• Business Coaching

• Rekrytering och karriärplanering

• Undersökningar

Kontakta Nina Henricson (040-578 1143) eller Mats Kockberg (0400-508 776)

Till våra kunder hör:
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Ark ivdyk
Finlands flaggas historia och temaåret Finland 100
Jag känner inte exakt till hur många organisationer, som har fått 
tillstånd att bruka jubileumsårets kännetecken, eller logo om 
man så vill kalla det. NJK fick det pga. kopplingen mellan vår för-
sta klubbflagga och Finlands flagga. Diskussionens vågor gick höga 
efter sjävständighetsförklaringen 6 december 1917 kring hurudan 
vår kanske synligaste nationella symbol egentligen skulle se ut. 
Den blåvita korsflaggan utgick till sist som segrare och fastställ-
des av riksdagen 29 maj 1918. 

I april 1941 höll Gunnar L. Stenbäck ett föredrag om NJK:s 
flagga genom tiderna, dokumenterad i årsboken 1942. Han be-
skrev diskussionerna kring utseendet på följande vis: ”Frågan 
om rikets flagga blev ganska segsliten. Under diskussionerna om 
nationalflaggans rätta utseende framfördes en massa poetiska, 
känslobetonade och nationalistiska argument, däribland även att 

Finlands segelföreningar alltid fört den blåvita 
korsflaggan”. Som Stenbäck konstaterar förbisåg 
man tydligen det faktum, att formatet var en im-
portprodukt, som egentligen symboliserade den 
ryska kejserliga marinens färger. Oberoende, så 
är NJK den första organisationen i vårt land, som 

officiellt fick använda en blå-vit korsflagga i officiella sam-
manhang.

I år firas förutom Finlands självständighets hundraårsjubileum 
även tre andra händelser, som är intressanta ur seglarperspektiv.

Klubbarna byter flagg under tvång
Den första jag tänker på är klubbflaggrelaterad. Kejsar Nikolaj 
II ville markera Rysslands dominerande position i förhållande till 
det autonoma Finland och beslöt bl.a. att segelföreningarnas 
klubbflaggor i det ena övre hörnet, där klubbsymbolen tidigare 
förekommit, skulle förses med den ryska handelsflaggans horison-
tala band. Klubbarnas egna kännetecken flyttades till det nedre 
inre hörnet. Ett beslut, som inte alls väckte förtjusning, utan som 

ledde till bojkott av ”slavmärket” eller ”bastmat-
tan”, som förrysskningsperiodens version också 
kallades åren 1910-1917.

Så här beskriver G. Stenbäck hur man återgick 
till den före gående versionen av klubbflaggan:

”Först efter den ryska revolutionen kunde 
NJK:s flagga befrias från de förhatliga vit-blå-röda ryska färger-
na. Det blev en enkel procedur. Ernst Krogius och Henrik Ramsay 
uppsökte den ryska revolutionsamiralen Maximoff och meddelade 
honom, att klubben kommer att avlägsna de av kejsarregimen 
flaggan påtvungna vit-blå-röda färgerna. Amiralens svar blev ett 
gemytligt: ´Var så goda´, och så var den saken ordnad. Flaggan i 
dess restaurerade form gick upp på klubbhuset den 20 maj 1917, 
hälsad av entusiastiska hurrarop.”

Som vi alla vet, förnyades klubbflaggan ytterligare en gång till 
den nuvarande versionen två år senare, men det är en annan 
historia.

Motsvarigheten till HSRM fanns redan för hundra år sedan
Hösten 1917 grundades ett samarbetsorgan, som till sin profil 
verkar motsvara dagens Helsinki Sail Racing Management, dvs. 

sammanslutningen av i Helsingfors verksamma kappseglingsinrik-
tade föreningar. Så här beskriver historiken utgiven till klubbens 
hundraårsfest år 1961:

”Ju flera helsingforsföreningarna blev – och alla tävlade na-
turligtvis om en plats i solen – desto tydligare framgick det att 
den korta kappseglingssäsongen måste delas upp på ett rationellt 
sätt. Hösten 1917 gjorde NJK ett betydelsefullt förslag om en ge-
mensam regattakommitté för stadens föreningar och det möttes 
med stor uppskattning.” 

Nu, hundra år senare, har HSRM med fördel visat sig på styva 
linan och med framgång genomfört internationella tävlingar på 
vattnen utanför Helsingfors.

BMK blir till
I Årsboken 1918 kan man läsa följande inledning till en av kom-
mittéernas årsberättelser:

”Den nyanstiftade biblioteks- och modellkommittén meddelar 
följande: Af Nyländska Jaktklubbens styrelse interimistiskt ut-
sedda till medlemmar af en Modell- och Bibliotekskommitté få 
vi härjämte till styrelsen inlämna berättelse öfver kommitténs 
verksamhet f.o.m. den 8 september till den 21 oktober 1917”. 

Hur denna årsdag ska firas har den nuvarande kommittén inte 
ännu beslutat. Klart är dock, att kommittén kartlägger och do-
kumenterar vänklubbarnas vimplar samt tavlorna på Blekholmen 
innan det.

Ett sekel tillbaka gick verksamheten bl.a. ut på att samman-
ställa ett album med bilder från sommarens seglingar och samla 
modeller, så det är inte mycket som har förändrats under dessa år.

Flaggkultur på 1800-talet
Till sist ett litet exempel från anno dazumal, som visar ett alter-
nativt sätt att använda klubbflaggan. Sällskapet har tagit i land 
vid Källviken nära Ekenäs. 

För Biblioteks- och modellkommittén
John Bergman
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