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Samma dag går också "Sörmlandsregattan"
av stapeln i Trosa, en mycket populär segling
där OBK är med och arrangerar.
Helgen därefter är det midsommar och då
träffas vi på Radön. Du, som ännu inte hittat
dit, kan jag lova en trevlig midsommarfest,
med såväl lekar för barnen som gemensamt
"knytis" med dans framåt kvällen.

lnledning...... Har Ni känt suget?
Suget efter de öppna vidderna!....
Ja, jag tänkte väl det!

Fast annars är det väldigt många tappade
sugar så här på vårkanten. Vädret spökar och

tingen är emot efl, när man ska till med
vårrustningen. Men all förtret är bortflugen, när
vi väl är där ute. När ejdrarna hälsar oss på sitt
säregna sätt och det börjar spritta våra
vintertrötta kroppar.

i

Då är det skönt att båten är i sjön och vi kan
styra utåt.

'

Under sommaren ska vi också bygga en ny
brygga på "dansbanesidan" för att ersätta
den som tiänat ut.

Navigare necesse est.
lngvar Bingman - Ordförande

Det är nödvändigt - att segla, alltså!!!

I EfiNI
Maritha Hjelm

TACK
Ordförande har ordet:

öeK:are
När det här skrivs är det Påsk - blåsigt och kallt,

men några tappra har böriat vårrusta. Det

Jag vill på klubbens vägnar tacka
för den GENEROSA 60-årsgåvan
som Anders Lindståhl och Underås
Grus skänkt till ÖBK
lngvar Bingman

mesta talar för att det blir sjösättning som vanligt med tillhörande sjösättningsfest.

Egentligen är det ju jubileum hela året, eftersom, vilket Ni säkert känner till, klubben fyller
60 år. Vi var nära hundra personer som mötte
upp till årsfesten, som tillika var 60-årsfest.
Nåja, det är inte bara fester vi ska ägna oss åt.

Vi ska väl även sysselsätta oss med båtliv
olika former. Båtunionen arrangerar en båtdag

997

båtar, en möjlighet att få veta mer om hur sjölivet går till. I Södertälje arrangeras detta i
samarbete med Träffpunkt Tälje. Ar det
någon som kan ställa upp
lördagen den 14 juni
och visa upp sin båt eller på annat sätt bidra,
så hör av er till mig.
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för att ge människor, som inte själva har

Sidan

...............
................
............

Nro

i

Ett stort TACK till våra
"grannklubba/',
Södertälje Båtklubb
Södertälje Båtsällskap
Trosa Båtklubb
som samtliga skänkt klubbstandertar till vår klubbhus.
Gerhard Lindstörm

OBK-kanalen

Rapporter från årsmötet i januari

En del avgifter höjdes på årsmötet;

(sammanfattat av Marita Hjelm)

till
till

kranavgiften
slipavgiften
stugavgiften på Radön
förseningsavgiften

Ett 60-tal medlemmar kom till mötet. Det diskuterades en hel del saker. Det kommer att
insatser även
år.
finnas tillfälle
Aöetsplikten är 6 timmar, varav 2 timmar ska
göras på Radön. Håll utkik efter anslag.

till

i

Ny brygga på Radön ska byggas. Toaletterna
därute måste förses med fläkt. Där har vi ett
samaöete med "Håll Sverige rent" och Agenda
21. Sen blir det städdagar både på Radön och
i hamnen. S k svartvattenanläggning ska
byggas i hamnen.Vi får en del fondpengar till
det.

Förra årets städdag/aöetsplikt på Radön blev
en hel helg, med utbyte av bryggor på insidan.
Jättefint väder största delen av helgen och
varmt. Vi hade kul också. Det finns bildbevis i
klubbstugan. Det behövs många händer, så

kom-Duockså-iår.
Ytterligare saker att göra sin arbetsplikt på, är
jollarna och motorerna till dessa. Prata med
Bengt Björk, så talar han om vad som ska
göras.

Vi har ju också en hel del jollar som ägs av
klubbmedlemmar och som förvaras
Dessa måste förses med märkning.

till

i hamnen.

Alla trasiga jollar - utan märknino kommer att forslas bort.
(Sker vid städdagen 13 maj 1997)
Dessutom måste alla småbåtar som ligger på
övre/bakre plan vara i sjön senast 25 april.

Tänk på att all överbliven olja och lösningsmedel måste hällas i därför avsedd tunna, som

till

Ny avgift för nockplatser
på bryggorna

är

250 krlgång,
100 kr/gång,
1400 krlär,
100 kr/förseningsmånad.

75 kr/vecka

Observera att man måste ha tillstånd att ligga
på nockplats och det får man av Bengt Björk.^)
Gästande båtar betalar inte.
Vi har våra fester också!!!
En nyinstiftad fest, som Radökommittön håller i,
är NYARSFESTEN - en
Den ska vi försöka hålla vid liv.
Däremot är'Julgransplundringen" nerlagd på
grund av dåligt intresse.

familjefest.

^'

Vi har nu en nyvald ungdomskommitt6:
Alf Jarneland,
Patrik Hjelm och
Mattias Sundin.

Tjejseglingarna på onsdagskvällarna förra året
samlade 10 tjejer och vi hoppas att intresset
håller i sig och att fler,
, vill
vara med.
Utbildning:
l
Förarintygskurser för ungdomar planeras nar
Södertälje med bidrag Jrån SKBF.
Ta kontakt med Kjell Aberg, om Du är intresserad.

Vakthällningen,

-

Ensamvakt är inte tillåtet på grund av säkerhetsskä|. Det finns en liggare i klubbhuset där
man kan anteckna sig som vaktkompis.
Lekplats på hamnplan:

Bengt Björk vill ha hjälp av barnfamiljerna

står i ett skjul vid soptunnorna.

klubben.

Gamla batterier måste forslas bort av var och
en, så kör dem direkt till Statoil.

Ovrigt som togs upp på årsmötet finns att läsa
protokollet i klubbhuset.

Det var förmani ngarna! ! !

Efter mötet bjöds på kaffe med dopp!

i

i

OBK-kanalen

Årsfesten - 60-års-jubileum

Jag gissar att många drömmar och förhoppningar
också tändes bland åhörarna den kvällen!
Marita Hjelm

Den 14 februari hölls årsfesten.
Ca 95 personer åtnjöt sill och potatis, fläskfil6
med senapssås och klyftpotatis - åsså glassen
förståss!

lvor Hjelm gjorde en tillbakablick på de 60 år
som gått - med ett sångligt inslag av "hans" tre
trallande jäntor (lnga, Maritha och Monica).

Sommarhem för OBK:are

I år fick vi talet till kvinnan!

Det var Dennis Harding som antagit utmaningen från förra årsfesten. Det var ett korrekt
tal i juridisk bemärkelse och vad jag kan förstå
så är det då också korrekt i alla andra sammanhang - rätta mig om jag har fel!
Sedan var det så dags för dansen - till ett 5mannaband (varav en var kvinna)" Det var fart
och fläkt, inte en panna var torr. Ville man svalka sig var det bara att kliva ut utanför dörren,
där var det 13 minusgrader.

Redan sommaren 1996 gjorde ÖgX en överenskommelse med Gösta Eriksson, som driver Trosa
Gästhamn. Gösta gav oss möjligheten att få ligga i
gästhamnen under lågsäsong. Han eöjuder oss
även i år samma möjlighet.
Priset för hela säsongen, förutom juli månad, är

i

är 1700 kronor och vill man välja bara vår

Jodå - vi kom hem - i år också!
Vem tappade ett par skospännen på festen? dessa ligger i klubbhuset och väntar på sin
ägare. (ingen medföljande prins, dock).

Marita Hjelm

respektive höst blir kostnaden hälften - 850
kronor. Vi kan också välja att hyra plats per vecka
för 175 kronor, även då förutom juli månad.
Någon föranmälan behövs inte, utan man anmäler

sig till Gösta i bensinmacken i hamnen när man
anländer, där man samtidigt.lämnar en lapp med
namn och telefonnummer. Onskar Du komma i
kontakt med Gösta, fungerar det bäst genom hans
mobiltelefon som har nr 010122 99 0008.

Underhål lande seg I ingskväl

I

Den 13 mars 1997 seglade vi med KEHAR i
Medelhavet. lngvar Andersson och Doris Zsiga
från SBK visade diabilder och berättade från sitt
år på sydliga breddgrader i Medelhavet i sin
Amigo 27.
De tog sammanlagt över 4000 bilder under den
tiden och av dem hade de valt ut ett antal som vi
fick förmånen att se, vi som var där.
Mycket intressant!

Tänk att få se seglarna man läst om i båttidningarna livslevande. Då frågan ställdes, "om de
var på väg på långsegling på nyfr", meddelade
de att de börjat med att köpa en större båt. Kan
slå vad om att de snart är på väg igen!

Jag använde mig av möjligheten under

förra

säsongen och har enbart positiva erfarenheter.
Poängteras bör att man inte behöver bestämma
sig långt innan, utan kan göra det exempelvis vid
slutet av helgen och sedan ta en buss till
Södertälje. Bussarna går ganska ofta och man
behöver inte besvära någon med hämtning.
Omvänt fungerar det lika bra och mataffärerna i
Trosa har, som Ni vet, bra sortiment och därför
kan man resa med lätt packning.

ar
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Några rader om
Seglaråret 1996
(sammanfattat av Lars Sundin)

Årets "ftygarkör" blev som vanligt en framgång
för Arne/ Marita Hjelm i sin Banner 30. De hade
12 minuter tillgodo pä 2:an Lars/Eva Jernå i
Smaragden. 3:a var Lasse/Lena Henlöv.

Liten Kappseg li ngskalender
8

maj

"Flygarköret" - Radön

Det blev skönt med en fotbollsmatch efteråt på
eftermiddagen, då fick man i alla fall upp värmen, för hela helgen var "ruskigt" kall.

24 mai Notstickhällan Race - Trosa
7

juni

Nattköret - Trosa

Även i Alvedon Cup höll sig Arne Hjelm framme och tog startpriset, men Lasse Vager i sin
Express valde den rätta vägen i den lätta och
växlande vinden. Han knep alltså första platsen
och efter honom som 2:a kom Jan Eklund i sin
Smaragd och 3:a blev Lasse Sundin i Svea-

14

juni

Nya Sörmlandsregattan - Trosa

21

juni

Alvedon Cup - Radön

kryssaren.

16

aug. Radön Runt - Radön

Vid

23

aug. Arkö Runt - Oxelösund

klubbmästerskapet "Radön Runt" tog
Christer Björk, M-30, återigen en suverän

första plats. 3 minuer före Z:an Mattias Sundin.
Som 3:a blev lngvar Bingman i Diva 39. Det
kan nämnas att mellan plats 2 - 5 var det
knappt en minuts mellanrum, jämnt så det förslog.

9 aug. Askö Runt - Fifong

30 aug. Kringlan Cup - Fifong
6

sept.

Höstsegling - Trosa

13

sept,

Radön Open - Radön

27

sept. Sista Rycket - Trosa

Radön Open lockade i år 17 båtar. Nytt för i år
var, att man vid skepparmötet fick avgöra om
man skulle segla med eller utan spinnacker.
Det blev en jämn fördelning mellan klasserna
och totalvinnare blev Ake Rundkvist, JBK i sin
M-25. Han tävlade i "spinn"-klassen. Som 2:a i
denna segling
QgX i
-och kom Tomas Forslund,
3:a blev Lasse Vager, ÖgX i
Linjett 32
Expressen.

Det kommer anslag på anslagstavlorna inför
seglingarna med information om sista anmäl-

Klassen utan "spinn" vanns av Lasse Bergman,
SBS i en Facil 35. Bästa OBK-båt, 6:e plats,
blev Tommy och Gösta i sin Nova.

Seglingskommittön

ningsdag och vem man ska anmäla sig till.

Seglingskommitt6n står också
med information.

till

förfogande

Årets Luciasegling blev en repris på förra årets.
"Arnarna" Hjelm/Törqvist vann i en dålig vind.
Korven efteråt smakade mycket bra.

Sjömannen ber inte om medvind.
Han lär sig segla.

ÖgX är ju med och arrangerar "Nya Sörm-

Fisken som försvann i djupet,
var alltid stor.

landsregattan" i Trosa som även förra året
lockade ca 100 båtar. De Öef-Oatar, som höll
sig väl framme på långa distansbanan var i
"spinn"-klassen Arne Hjelm på 2:a plats och
lngvar Bingman på 6:e plats. I klassen utan
"spinn" kom Mattias Sundin på 3:e plats. I N/t
3O-klassen, bansegling, blev Christer Björk 3:a.

Till sist kan nämnas att Christer Björk även
1996 kom pä2:a plats i SM för M-30.

?::'::d:ers
TurKsK ordspräk

Vanligt sunt ttirnutt

arl.,r

särskilt vanligt.
Volbire

Vänskapen är en planta,
som kräver ständig vattning!
En fluga gör, så att ingen somnar!!!!!!

