
ÖSTERTÄLJE  BÅTKLUBBs  VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2011-01-01—2011-12-31

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 30 januari 2011. 
Styrelsen har träffats vid 8 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. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs 
hemsida samt i pärmar i klubbhuset.

Medlemmar
Totalt antal medlemmar vid årets slut var 464. Antal aktiva medlemmar har varit 153 varav 2 
under 21 år, stödjande medlemmar 94, 1 hedersmedlem samt betalande familjer 104 st. 

Båtstatistik  
Totalt antal båtar vid årets slut var 144, varav 65 motorbåtar, 77 segelbåtar, 1 motorseglare 
samt 1 roddbåt. Antal båtar med vinterplats var 127 och antal båtar med bryggplats var 135.

Styrelsen 2011
Ordförande Ingvar Bingman
Sekreterare Berit Hjelm
Kassör Anders Olsson
Budgetansvarig Leif Borgstedt
Matrikel Lars Vager
Hamnen Lars Jernå
Sublift Owe Westin
Vinterplatser Jan Eklund  
Bryggplatser Patrik Wollberg
Web & SKBF Sven Hjelm
Miljö Johan Bjerkestig
Klubbhus Ingemar Johansson
Övriga funktionärer 2011
Revisor Lena Henlöv
Revisorssuppleant Arne Hjelm
Hamnkommitté Lars Jernå Hamnkapten

Owe Westin Sublift
Jan Eklund Vinterplatser
Patrik Wollberg Bryggplatser
Seppo Peltonen Bryggansvarig
Lars Sundin El-ansvarig 
Lars Johansson Pensionärer

Bryggansvariga Tore André Brygga A
Seppo Peltonen Brygga B
Lars Klasén Brygga C
Lars-Åke Jonsson Brygga D
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Seglarkommitté Lars Sundin
Jan Eklund
Lars Jernå
Christer Björk
Arne Hjelm

Ungdomskontakt Jan Eklund
Klubbmästeriet Thomas Forslund Klubbmästare

Pia Wiberg midsommar 
Outi Kjellin midsommar
Åsa Forslund mat årsfest
Lars Sundin kräftskivan

Bokning klubbstuga Ann och Tony Kearney
Valberedning Gösta Löfgren

Lisa Borgstedt
Förs av vimplar Inger Hjelm
ÖBK-kanalen Barbro Nordlund
Försäkringar Barbro Nordlund

Ekonomi
Samtliga medlemsavgifter har kommit in. 
Byggandet av två bryggor har varit en hög kostnad. Underhåll och reparationer har utförts 
inom hamnområdet. En extra amortering på lånet som togs vid inköp av Sub-liften har gjorts.

Hamnen
Mycket arbete utfördes under de två arbetsdagarna i maj och september.
Städning och bortforsling av skräp har även utförts under vår och höst av vardagslediga.
Samtliga bryggor har förstärkts under året, nya förtöjningar har monterats. 
Två nya bryggor har byggts under året, den första har tagits i bruk för upptagning och 
sjösättning, en ny ramp har byggts för svartvattenanläggningen. Mastkranen har fått en ny 
vinsch och en ramp har byggts för att köra den nya mastvagnen på. 
En ny snöslunga har köpts in och den gamla traktorn har sålts.
Underhåll av bryggor fortsätter, två bommar på A-bryggan har förstörts av den hårda blåsten 
och måste repareras.

Sjösättning/Upptagning
Sub-liften har återigen tillsammans med sina 10 förare, utfört ett gott arbete under året.
Medlemmarna har blivit förtrogna med hanteringen av sina båtar med Sub-liften och för de 
allra flesta går det galant med både sjösättning och upptagning. Det finns dock några 
medlemmar som är dåligt förberedda med sina bockar och vaggor, vilket medför att det tar 
onödigt lång tid att ställa av båten från Sub-liften.
Byte av slangar och kopplingar har påbörjats och kommer att fortsätta under 2012.
Inför säsongen har en ny sjösättningsbrygga byggts i egen regi, och tagits i bruk, vilket har 
medfört mycket enklare hantering av båtar för oss Sub-liftförare.

Bryggplatser
Arbetet med att utnyttja bryggplatserna bättre har pågått hela året och fortsätter även nästa år.
I stort sätt är samtliga platser utnyttjade.

Vinterplatser
I år planerade vi för 126 båtar på vår hamnplan. Det är en liten ökning mot föregående år.
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Vi kan ta upp 5-10 båtar till utan att det blir för trångt på hamnplanen.
Vi har haft en allvarlig incident. Stormen Dagmar blåste omkull en båt på södra hamnplanen. 
Ingen person skadades och båtarna bredvid verkar även ha klarat sig. Efter inspektion av vårt 
bryggbyggarlag visades att det var fler båtar som behövdes stöttas upp för att inte välta. 
Istället för fortsätta bygga brygga 2 fick byggarlaget hjälpa till med pallning och stöttning. 

Miljö
Spolplatta
ÖBK fick inget LOVA-bidrag 2011 för byggande av en spolplatta, ny ansökan har skickats in 
för bidrag under 2012.
Övrigt
Kommunen har utfört en miljöinspektion. Resultatet blev att de oljor och drivmedel i Sub-
liftgaragret måste vallas in samt att samtliga båtägare måste samla upp allt giftigt slipdamm 
på en press och behandla detta som farligt avfall.

Klubbhuset
Användningen av klubbhuset har varit till stor nytta för klubbmedlemmarna under året.
Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) har haft sina styrelsesammanträden i klubbhuset.
Pensionärsorganisationer och företag har hyrt klubbhuset för möten och sammankomster.
Klubbhuset har varit uthyrt vid sammanlagt 40 tillfällen varav 7 varit obetalda.
Ny värmepump i styrelserummet har monterats och diverse underhållsarbeten har utförts 
under året.

Radön
Allmän städning och underhåll inom klubbens område utfördes den 28 maj. 
Träbryggan nedan för klubbstugan havererade i juli och reparerades v.32 inför kräftskivan.
Sven Hjelm, Patrik Hjelm och Håkan Pettersson hissade upp landgångarna till bryggorna samt 
satte upp skivor för fönstren på dansbanan i november. 
Under stormarna och högvattnen i december har rep som håller betongbryggan slitits av Detta 
lagades med vajer den 17 december men även denna vajer har gått av efter hårda vindar vid 
årsskiftet. Landfäste samt piren har farit illa av högt vatten och hårda vindar. 
Klubbstugan har varit uthyrd under säsongen. Inga större reparationer har utförts. Solcellen 
och batteriet behöver ses över.

Ungdomsverksamhet
ÖBK har ingen egen ungdomsverksamhet, vi samarbetar med Södertälje Båtsällskap (SBS). 
Fyra ungdomar från ÖBK och åtminstone två ungdomar till med Östertäljeanknytning har 
deltagit i SBS seglarskola i Torpa viken. ÖBK hade tre deltagare på seglarlägret på Fifång. 
Anna Jernå från ÖBK har varit ledare både för seglarskolan och för seglarlägret.

Klubbmästeriet
Temat för årsfesten i februari var Vilda Västern.
Midsommarfirande på Radön var välbesökt och det var dans kring midsommarstången, lekar 
för barnen samt som vanligt klubbletning och knytkalas med dans senare på kvällen. 
Kräftskivan var den 20 augusti med klubbsegling på dagen och knytkalas på kvällen. 
Den 10 december var det Luciasegling på dagen och knytkalas senare på kvällen.  

Seglarkommittén
Säsongen startade i år ovanligt sent med Flygarköret först den 2 Juni. 7 båtar startade och 
seglade från Radön ut till målet vid Fifång norra. Vann gjorde Pelle Gunnemark, SBS.
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På midsommardagen seglades som vanligt Alvedon Cup, 8 båtar kom till start och vann gjorde 
Linjett 33-an Wild med Thomas Forslund och Christer Björk. Klubbmästerskapet Radön Runt 
gick som vanligt i samband med kräftskivan den 20 augusti, 8 båtar startade och vann gjorde 
Christer Björk och Thomas Forslund, 2:a kom Ingvar Bingman och 3:a Eva Sundin. 
Vår öppna segling Radön Open  seglades i extremt lätt vind den 17 September. 17 båtar 
startade i 2 klasser. Höglysklassen vanns av Thomas Forslund, ÖBK och låglysklassen vanns 
av Magnus Widlert, JBK som även blev totalsegrare. Säsongen avslutades med jollesegling  
vid Lucia den 10 december, 3 st 2-mannalag startade. Vann gjorde till slut Arne Hjelm och 
Jana Eklund.

ÖBK arrangerade tillsammans med Södertälje Båtsällskap (SBS) och Trosa Båtklubb (TBK) 
Sörmlandsregattan som seglades i Trosa den 11 Juni. Ett antal ÖBK-seglare deltog; Thomas 
Forslund och Christer Björk kom 4:a, Ingvar Bingman 10:a, Lars Sundin 11:a, Arne Hjelm 
12:a, Tommy Ryberg och Gösta Löfgren på 19:de plats, Berndt Sjöberg 22:a och Sven Hjelm 
23:a i stora LYS klassen. Owe Westin och Lars Johansson kom 5:a i lilla LYS klassen.

Några Östertäljeseglare har även gjort bra resultat i andra, lite större seglingar.
I shorthanded seglingen Watski 2-Star Baltic seglade Thomas Forslund och Christer Björk, 
som är klubbens flitigaste kappseglare, in på en förstaplats i sin klass och kom 5:a totalt av 93 
båtar. Arne Hjelm och Jan Eklund kom 3:a i sin klass och 27:a totalt. Ordförande Ingvar 
Bingman seglade med Nisse Nyström från SBS och kom 52:a totalt.

Thomas Forslund och Christer Björk deltog även i andra stora seglingar. I Ornö runt kom de 
på 2:a i klassen och 10:a totalt av 167 båtar. I Hyndai Cup som seglades i Nynäshamn kom de 
6:a, 53 båtar fullföljde. Värt att notera är att Thomas Forslund och Christer Björk har seglat 
shorthanded, alltså på två man även i dessa seglingar där majoriteten av de andra båtarna 
seglat med full besättning.

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF)
Ingvar Bingman, Owe Westin, Anders Olsson samt Lars Johansson representerade ÖBK vid 
Båtdagen (årsmötet) den 30 oktober i Oxelösunds Motorbåtsklubb (OMBK). Berit Hjelm 
valdes ännu ett år till sekreterare. Efter årsmötet visade OMBK sin nya spolplatta.

Södermanlands Seglarförbund 
Södermanlands Seglarförbunds årsmöte hölls den 30 november. ÖBK representerades av Lars 
Sundin och Jan Eklund. Få av distriktets klubbar var representerade, men mötet lyckades ändå 
välja en ny styrelse. Lars Sundin blev invald i styrelsen. 

Södertälje den 29 januari 2012

För styrelsen

Ingvar Bingman
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