ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBs VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2007-01-01—2007-12-31
Allmänt
Östertälje Båtklubb har som ändamål att främja intresse för båtsport, friluftsliv med anknytning till
båtsport samt tillhandahålla service för främjande av miljö.
Möten
Årsmötet hölls den 28 januari 2007.
Styrelsen har träffats vid 7 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika
ärenden.
ÖBK-kanalen / Information
Medlemstidningen ”ÖBK-kanalen”, distribuerades till medlemmarna under våren. Allmän
information har skickats ut till medlemmarna vid ett par tillfällen.
Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs hemsida.
Medlemmar
Totalt antal medlemmar vid årets slut var 244, varav 145 aktiva och 95 stödjande, utav dessa
var 2 under 18 år. Klubben har 2 hedersmedlemmar samt 249 familjemedlemmar varav 54 var
under 18 år.
Båtstatistik
Totalt antal båtar vid årets slut var 250, varav 121 motorbåtar, 114 segelbåtar, 5 motorseglare
och 9 roddbåtar. Antal båtar med vinterplats har varit 145 och antal båtar med bryggplats har
varit 129.
Omsatta båtplatser under 2007 var 12 st och det finns en kölista på 27.
Styrelsen
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Matrikel
Hamnen
Sublift
Vinterplatser
Bryggplatser
Web & SKBF
Miljö
Klubbhus
Suppleant
Övriga funktionärer
Revisor
Revisorssuppleant
Hamnkommitté

Ingvar Bingman
Berit Hjelm
Dora Vigh
Lars Vager
Gunnar Sterner
Owe Westin
Stefan Nordlander
Hans Örvind
Sven Hjelm
Olav Redin
Rolf Lind
Bengt Björk

Lena Henlöv
Arne Hjelm
Gunnar Sterner
Bengt Björk
Owe Westin
Stefan Nordlander
Christer Björk
Åke Johansson
Hans Örvind
Seppo Peltonen

Hamnkapten
Hamnen
Sublift
Vinterplatser
Vinterplatser
Traktor
Bryggplatser
Bryggansvarig
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Bryggansvariga

Seglarkommitté

Besiktningsman
Ungdomskommitté

Repr. stugägare Radön
Bokning klubbstuga
Valberedning
Utbildning
Förs av vimplar
ÖBK-kanalen
Försäkringar

Lars Sundin
Tore André
Seppo Peltonen
Lars Klasén
Tommy Åhlund
Lars Sundin
Jan Eklund
Lars Jernå
Christer Björk
Paul Wester
Hans Örvind
Anders Hellqvist
Lars Näsling
Per Magnusson
Berit Hjelm
Kjell och Brita Dahlgren
Gösta Löfgren
Berndt Sjöberg
Kjell Åberg
Inger Hjelm
Barbro Nordlund
Barbro Nordlund

El-ansvarig
Brygga A
Brygga B
Brygga C
Brygga D

Hamnen
Verksamhetsåret 2007 kom att domineras av det största projekt, som genomförts sedan bygget
av Strand Hotell, nämligen anskaffandet av en begagnad SUB-lift med tillhörande ramp.
Projektet startade den 5 oktober 2006 vid ett extra föreningsmöte. Arbeten med att ersätta den
gamla slipen med en ny, påbörjades den 4 mars i samband med att den gamla träslipen togs
bort när snön ännu låg kvar. Det första spadtaget till ny ramp togs dagarna efter när asfaltbeläggningen grävdes bort och ersattes med en bred geomatta och 60 ton stenfyllning nere i
sjön, plus två spår av samma typ som förstärkt underlag ända upp till trappan vid Strand
Hotell för SUB-liften att köra på. I slutet av mars levererades rampen i flera delar och arbete
med svetsning av rampen kunde påbörjas. Arbetet utfördes i klubbens egen regi av både
proffs och amatörer. Ett företag anlitades för att utföra grundläggning för Sub-liften samt
utföra pålningsarbeten för sjösättningsbryggan samt bryggan vid mastkranen. Under april
utbildades 10 Sub-lift förare. Den 18 april skedde den första sjösättningen med den nya
utrustningen och den sista eftersläntaren sjösatte den 30 juni. Samtliga förare och båtägare,
som har samverkat vid sjösättning och upptagning, har höjt Sub-liften (’Subben’) till skyarna
och tycker allt har fungerat mycket bra.
Parallellt med färdigställandet av rampen påbörjades bygget att ett garage för SUB-liften och
traktorn, stomme restes den 7 april och byggnaden stod färdig under oktober.
Bryggan vid mastkranen har reparerats, ny förankring och nya bottenpålar samt målning av
mastkranen, som under arbetet var nedmonterad.
Jolleverkstaden är flyttad samt isolerad och försedd med dubbla fönster.
Nya trappräcken har satts upp vid Strand Hotell. En ny mastvagn har tillverkats, som
underlättar på- och avmastningen.
För att leva upp till nya miljökrav har samtliga soptunnor tagits bort.
Spilloljehanteringen kommer även att upphöra inom ÖBKs område.
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Under senhösten har omfattande städning utförts och mängder av järnskrot och annat avfall
har forslats bort.
Radön
Allmän städning och underhåll inom klubbens område utfördes den 26 maj. Klubbstugan
städades och toaletterna gjordes rena.
När det var dags för höstens arbetsdag den 17 november var det endast två personer, som åkte
ut till Radön. Den 17 december åkte fyra personer och två hundar till Radön för att utföra
nödvändigt arbete inför vintern, dansbanan stängdes, bryggor drogs in samt förankrades
motorbåtsbryggan.
Klubbstugan har varit uthyrd 4 veckor och tre helger.
Klubbhuset
Användningen av klubbhuset har varit till stor nytta för klubbmedlemmarna under året.
Klubbhuset har varit uthyrt vid sammanlagt 43 tillfällen varav 15 varit obetalda.
Ungdomskommittén
Säsongen har varit spännande med ett nytt samarbete mellan Södertäljes båtklubbar. Det har
varit fyra gemensamma möten under året. Ett av mötena hölls i ÖBKs klubbhus. Sven Hjelm
visade vår fina jolleverkstad för mötets deltagare.
Under seglingssäsongen har det varit tisdags- och torsdagsseglingar i Torpaviken. Sex
enkronor och två tvåkronor har framförallt seglats. Intresset för ungdomssegling är betydligt
mer omfattande i SBS. Vår egen verksamhet har präglats av seglingar med M15 för ungdomar
16+.
Klubbmästeriet
Vi har under året saknat såväl klubbmästare som festkommitté. Vi har ändå lyckats med hjälp
av medlemmarna genomföra årsfest, midsommarfest, kräftskiva och en filmafton med
knytkalas. De filmer, som visades var ’Skeppis’ filmer från 60- och 70-talet, som har
överförts till DVD.
Seglarkommittén
Årets seglingssäsong startade tidigt med ’Flygarköret’ Radön-Ramsö den 17 maj. 15 båtar
kom till start., vann gjorde Christer Björk, ÖBK, 2:a kom Lars Jernå, ÖBK och 3:a blev Pelle
Gunnermark, SBS.
På midsommardagen seglades ’Alvedon Cup’. 7 båtar startade och segrade gjorde Leif
Borgstedt, Omega 34, på andra plats kom Mattias Sundin, Avance 36, och på tredje plats kom
Roger Löfgren, Omega 34.
Klubbmästerskapet, ’Radön Runt’, seglades den 18 augusti i samband med kräftskivan.
10 båtar kom till start, på första plats kom Christer Björk, på andra plats kom Lars Jernå och
på tredje plats kom Mattias Sundin.
Vår öppna kappsegling, Radön Open, hölls den 15 september. 8 båtar kom till start i det
blåsiga vädret. I klassen med lystal över 1.11 vann Lars Jernå, ÖBK, på andra plats kom Peter
Ståhl, SBS och på tredje plats kom Pelle Gunnermark, SBS. I klassen med lystal tom 1.11
vann Stig Kranberg, JBK. Totalsegrare blev Lars Jernå, ÖBK.
Säsongen avslutades med Luciasegling den 15 december. Fem 2-mannalag kämpade om
segern i skapliga vindar. Vann gjorde Christer Björk och Lars Jernå.
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Södertälje den 27 januari 2008
För styrelsen

Ingvar Bingman
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