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Allmänt 

Östertälje Båtklubb har som ändamål att främja intresset för båtsport, friluftsliv med anknytning till 

båtsport samt att tillhandahålla service för främjande av miljön.  

 

Möten 

Årsmötet hölls den 27 januari 2008.  

Styrelsen har träffats vid 11 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. Information om aktiviteter 

har anslagits inom klubbens område samt annonserats i Länstidningen under föreningsnytt vid 

några tillfällen. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs hemsida samt i pärmar 

i klubbhuset. 

 

Medlemmar 

Totalt antal medlemmar vid årets slut var 510, av dessa var 144 aktiva, 91 stödjande, 2 

hedersmedlemmar samt 273 familjemedlemmar. Klubben har 2 aktiva medlemmar som är 

under 20 år. 

 

Båtstatistik   
Totalt antal båtar vid årets slut var 123, varav 51 motorbåtar, 68 segelbåtar, 2 motorseglare 

samt 2 roddbåtar. Antal båtar med vinterplats var 139 och antal båtar med bryggplats var 131. 

Antalet omsatta bryggplatser var 14 och vid årets slut fanns det 4 lediga bryggplatser. 

 

Styrelsen 2008 

Ordförande Ingvar Bingman 

Sekreterare Berit Hjelm 

Kassör Leif Borgstedt 

Matrikel Lars Vager 

Hamnen Gunnar Sterner 

Sublift Owe Westin 

Vinterplatser Stefan Nordlander   

Bryggplatser Hans Örvind    

Web & SKBF Sven Hjelm 

Miljö Olav Redin 

Klubbhus Rolf Lind  

Suppleant Bengt Björk 

Suppleant Jan Eklund 

 

Övriga funktionärer 

Revisor Lena Henlöv 

Revisorssuppleant Arne Hjelm 

Hamnkommitté Gunnar Sterner Hamnkapten 

 Bengt Björk   Hamnen 

 Owe Westin  Sublift 

 Stefan Nordlander Vinterplatser 

 Christer Björk  Vinterplatser   

 Hans Örvind  Bryggplatser  
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 Seppo Peltonen Bryggansvarig 

 Lars Sundin  El-ansvarig  

Bryggansvariga Tore André  Brygga A 

 Seppo Peltonen  Brygga B 

 Lars Klasén   Brygga C 

 Tommy Åhlund  Brygga D 

Seglarkommitté Lars Sundin 

 Jan Eklund 

 Lars Jernå  

 Christer Björk 

 Paul Wester 

 Arne Hjelm 

Besiktningsman Hans Örvind 

Ungdomskommitté Anders Hellqvist 

 Lars Näsling 

 Per Magnusson 

Klubbmästeriet Roger Löfgren midsommar 

 Pia Wiberg  midsommar 

 Birgitta Johannsson mat årsfest 

 Lars Sundin  kräftskivan 

Repr. stugägare Radön Berit Hjelm 

Bokning klubbstuga Ann och Tony Kearney 

Valberedning Gösta Löfgren 

 Berndt Sjöberg 

Utbildning Kjell Åberg 

Förs av vimplar  Inger Hjelm  

ÖBK-kanalen Barbro Nordlund 

Försäkringar Barbro Nordlund 

 

Hamnen 

Den sista februari revs oljeboden och en månad senare även det gamla torrdasset, båda 

bodarna hamnade på Tveta-tippen.   

Under våren och speciellt städdagen i maj fintrimmades sjösättningsbryggan för att 

effektivisera hanteringen upp och ner av båtar, samtidigt som den urgamla långa flytbryggan 

bedömdes som uttjänt och skrotades för gott. 

Lagom till sjösättningsdagarna fanns märkbrickor uppstansade till alla medlemmar med båt, 

två per medlem för märkning av båt och vagga/pallning. Owe Westin trollade fram en 

förträfflig minisub för hantering av vaggor och även små båtar, vilken togs i bruk under 

våren.  

 

Ett nytt problem uppstod under sommaren. Ett wirelås till C-bryggans yttersta botten-

förtöjning hade rostat sönder och Seaflexförbandet sjönk till botten, ytterligare en  Seaflex-

förtöjning på C-bryggan har nötts av. Johan Bjerkestig gjorde en fin insats, när han dök ner 

till sju meters djup och fäste en provisorisk tamp i den yttersta förtöjningen på botten. Under 

julhelgen anlitades två dykare, som såg till att den yttersta förtöjningen på C-bryggan 

åtgärdades. Förutom reparation av dessa skador är det nödvändigt med en total översyn av 

bryggornas förtöjning under kommande säsong, många galvade detaljer är sönderrostade.  

 

I tid till upptagningen av de tyngsta båtarna genomgick subliftrampen en förbättring – 

körbanan jämnades till med stenmjöl som paddades till ett riktigt hårt underlag för subliften. 
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En durkplåt svetsades vid rampens äntringsända, en lösning som blev riktigt smidig för bättre 

däcksgrepp. 

 

Pensionärsträffar 

Pensionärer och andra vardagslediga medlemmar har träffats vid tre tillfällen under våren och 

vid ett tillfälle under hösten. Första tillfället var den 21 februari och sista tillfället var den 20 

november, den 6 mars besöktes båtmässan i Älvsjö.  

Pensionärerna har utfört välbehövligt arbete inom området.  

 

Klubbhuset 

Användningen av klubbhuset har varit till stor nytta för klubbmedlemmarna under året. 

ÖBK’s pensionärer har använt klubbhuset i samband med sina träffar. Sörmlandskustens 

Båtförbund har haft sina styrelsesammanträden i klubbhuset. 

Pensionärsorganisationer och företag har använt klubbhuset för möten och sammankomster. 

Klubbhuset har varit uthyrt vid sammanlagt 62 tillfällen varav 23 varit obetalda. 

 

Under slutet av januari och början av februari slipades och lackades alla bord och stolar i 

Strand Hotell, en välbehövlig åtgärd. Även en ny radio/CD-anläggning installerades i stora 

salen. 

Strand Hotells utvändiga fasad tvättades skinande ren under vårstädningen. 

 

Radön 

Allmän städning och underhåll inom klubbens område utfördes den 31 maj. Klubbstugan 

städades och toaletterna gjordes rena. 

Höstens arbetsdag flyttades från den 8 november till den 6 december. Bryggor och dansbana 

mm gjordes i ordning för vintern.  

Klubbstugan har varit uthyrd under 6 veckor samt ett dygn. Nytt porslin och nya madrasser 

har skänkts till klubbstugan.  

 

Ungdomskommittén 

I år har det inte varit någon ungdomsverksamhet i ÖBK’s regi, några ungdomar har varit med 

på SBS seglingsträffar. 

 

Klubbmästeriet 

Temat för årsfesten i februari var midsommar, festdeltagarna bjöds på silltoast och grillat kött 

med tillbehör och som avslutning jordgubbstårta. Midsommarfirande på Radön var välbesökt 

och det var dans kring midsommarstången, lekar för barnen samt som vanligt klubbletning för 

barnen samt knytkalas och dans senare på kvällen.  

Kräftskivan var den 16 augusti med seglingar på dagen och knytkalas på kvällen.  

Den 13 december var det Luciasegling på dagen och knytkalas senare på kvällen. Sven Hjelm 

visade fina filmer från sommaren 2008 och andra tillfällen. 

 

Seglarkommittén 

Årets seglingssäsong startade tidigt med Flygarköret Radön - Ramsö den 1 maj, 8 båtar kom 

till start. Vann gjorde Lars Jernå, Smaragd . 

På midsommardagen seglades Alvedon Cup, 7 båtar kom till start. Segrade gjorde Christer 

Björk, Rival 22, tvåa kom Eva Sundin, Avance 36 och trea blev Roger Löfgren, Omega 34. 

Klubbmästerskapet Radön Runt seglades i år den 16 augusti, i samband med kräftskivan. 9 

båtar kom till start, vann gjorde Mattias Sundin, Avance 36, på andra plats kom Christer 

Björk, Rival 22 och trea blev Arne Hjelm, Wasa 37. 
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Vår öppna kappsegling Radön Open hölls den 13 september och 19 båtar kom till start .  

I klassen med lystal över 1.11 vann Lars Jernå, ÖBK, på andra plats kom Thomas Forslund, 

ÖBK och tredje platsen kneps av Curt Larsson, SBS. I klassen med lystal tom 1,11 vann 

Vassilij Gunnermark, SBS. Han blev även totalsegrare.  

Säsongen avslutades som vanligt med Luciaseglingen den 13 december.5 st 2-mannalag 

kämpade om segern i mycket svaga vindar. Vann gjorde Arne Hjelm och Jan Eklund. 

 

 

 

Södertälje den 21 januari 2009 

 

För styrelsen 

 

 

Ingvar Bingman 

 

  

 


