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På Radön har vi en hel del aöete med att få ordning på bryggan på dansbanesidan. I stort kan
vi väl annars konstatera att klubben har det mesta
under kontroll, fullt på hamnplan under vintern och
kö både till bryggplatser och vinterplatser och inga
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Årets årsfest var mycket lyckad, futlt hus och en
hel del medlemmar som var där för första gången.
Hoppas att det blir likadant på midsommarfesten
och kräftskivan på Radön i sommar. Jag tycker
att, Ni som inte provat på, ska göra det, för det
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är faktiskt väldigt trevligt.

lnledning......

Välkommen härliga VAR
Ja, det kan vi faktiskt säga nu - även om det blir en
del bakslag med kalla nordanvindar och snöbyar.
Men det gör bara gott för vårbruket och stärker vår
kropp och själ inför båtsäsongens lrojder

Vi har dock ett problem, som vi tyvärr delar med
de flesta andra båtklubbarna och det är bristen på
ungdomar. Vi som håller på med båtsport blir allt
äldre och det är dåligt med nyrekryteringen. Har ni
några bra id6er, så hör gärna av er.
I

väntan på detta önskar jag er en riktigt

ELLER HUR?
Båtsäsongen ja, snart är det dags!

ö

Ni har väl hittat verktygen, handlat det ni skulle,
samlat på trasor till vaxning och dylikt, så det

Fin och skön BAT'.MMAR
lngvar Bingman - Ordförande

materiella är klart när andan faller på?

Vi syns när täckningen faller - eller på kafferasten

i

Strand Hotell!

z_ Bäten ska i sjön!!

Maritha Hjelm

Ordförande har ordet!
Vårvärmen har ännu inte infunnit sig, men några
tappra har börjat aktiviteterna under presenningarna.
Så här i april månads sista självande dagar verkar
det fortfarande långt till sommaren. Snart kommer

bättre tider när vi åter kan ge oss ut på sjön och
njuta, men först ska vi klara vårrustningen och hinna
med att fixa allt vi bestämde oss för att vänta med
tilljust nu ivår.
När den egna båten är klar så har vi gemensamma
arbeten att ta tag i. Vi ska bl.a. montera och få
igång vår toa-tank-tömningsanläggning vid slipbryggan. Som alla vet, så kommer vi redan till
sommaren att kunna tömma våra toatankar i
hemmahamnen och inte, som hittillls, behöva släppa
ut allt i sjön. Det krävs dock, att vi på våra båtar,
monterar en däcksanslutning av den typ som finns
beskriven på anslagsstavlan i klubbhuset.

Nytt inventarium i styrelserummet
lnustrisymaskinen börjar närma sig sin plats.
Snart kan vi reparera segel och kapell
även sy nytt, om någon törs göra det? Ett

alla

sjösättningsbestyr

kommer

en

onstrationskväll att anordnas. Håll koll
anslagstavlan i klubbhuset.
lörutsätter att styrelsen utser någon "syan
arig" som tar hand om tidsbokning, rådgiv
mm.

Ett stort TACK lall Hans Möller, som
maskinen till klubben.

Till sist, men inte minst
VAR RÄDD OM DYRGRIPEN!
Gerhard Lindstörm

skä
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Den nyinstiftade nyårsfesten blev tyvärr inställd p.g.a.
dålig anslutning. Troligtvis berodde detta på ett missförstånd - om man skulle anmäla sig eller inte. Ge inte upp
inom Radökommittden - kom igen till nyår.

Rapporter från årsmötet januari
i

(sammanfattat av Marita Hjelm)
Ett 60-tal medlemmar kom till mötet. Det diskuterades en hel del saker. Det kommer att finnas tillfälle
till insatser även i år (se ordförandens inlaga). Arbetsplikten är 6 timmar varav två timmar ska göras
på Radön.

Övrign som togs upp på årsmötet finns att läsa

lått ett par stycken nya funktionärer.

Bian Björk har övertagit medlemsmatrikeln

och

försäkringsfrågorna efter Eva Sundin. Berit Hjelm är
ny sekreterare elter Lars "Sasse" Sundin. Ovriga
funktionärer kan ni hitta i den lilla foldern för 1998.

Tyvärr lyckades inte valberedningen

få tag

på

någon som ville ta hand om ungdomskommitt6en.

"Är det nägon som vill ta sig an och entu'

siasmera det uppvännde släKet i klubben ' så
hör av er tiil styrelsen".
Det är ganska viktigt att vi får en ny generation
intresserad av båtlivet, om klubben ska ha någon
framtid!

Som ni säkert vet diskuteras förslag om ett statligt
båtregister igen. Sörmlandskustens Båtförbund bevakar detta. Som flera andra remissinstanser tycker
man att, det frivilliga båtregistret skulle vara tillräckligt. Högst aktuellt är också det tänkta stoppet
av vissa bottenfärger, som Kemikalieinspektionen
vill ha genomfört innan ett nytt EU-beslut i den här
frågan kommer efter 1999.
Övriga punkter från dagordningen:

Sjösäftning blir
25 april med stora och lilla kranen samt
9 maj enbart med lilla kranen.
Anteckna Er pä anslag i Strand Hotell!

Jolleuppställningen
på norra hamnplan måste rensas.

Björndammen.
Roddbätar som ligger pä Biörndammssidan'
Stugägarna på Björndammen agerar för att få ett
avtal till stånd med Stockholms Kommun och Båtklubben hakar på i dessa diskussioner för att få en
permanent lösning.
Klubben har skaffat en diskmaskin till köket i klubbhuset. Det underlättar köksbestyren vid våra fester.

proto-

kollet iklubbhuset.
Efter mötet bjöds på kaffe med doPP.

Håll alltid utkik efter anslag.
lnga avgiftshöjningar beslutades. Det blir heller
ingen uppräkning av bryggplatspriserna i år. Vi har

i

Arsfesten - 14 tebruari

1998

a

Cirka 90 medlemmar kom till festen för att äta och
dricka i alla glada hjärtans lag. Menyn bestod av
Sill/potatis (=e[1;gatorisl<t), :
Dubbelmarinerad oxfil6/potatisgratäng
Glass (dagen till ära dekorerad med hjärtan!)
Vi skickar våra komplimanger till Astra-kocken och hans
medhjälpare. TACK också matkommitt6en och tjejerna i

a

köket.

Det stora talet till våren (läs kvinnan) uteblev under
middagen, men i dessa jämlikhetens dagar måste
meddelas att detsamma gällde talet till mannen.
Ordföranden höll tacktal och delade ut blommor till
avgående lunktionärer (Eva och Lasse Sundin).
Blommor och erkännande fick även funktionärer med
viktiga poster inom klubben (hamnkapten, stugvärden
och kassören). Saker och ting sköts ju inte av sig själv!
lngen båtklubbsfest utan dans - och det var det. Lattjo
{ive bands! Dom vet hur en slipsten ska dras och den
drogs faktiskt på övertid!
.1

Hem kom vi också, med armar och ben i behåll. Ska
man klaga på nå't så är det på väghållningen. HALT,
tror jag bestämt att det var?l?
PS

Kvarglömda elfekter blir det alltid.
I skrivande stund finns ett par stålbågade läsglasögon lcvar. Dom linns på skrivbordet i Strand Hotell
(om "lysknapparna" skulle mattas). DS

W

På skoj en vers ur "Tjejernas eskadervisa 1979", som
visar att det trots allt är mest synd om kocken:

Köffsåsen vägrar aft komma ur burken
Spageftin blev dammig, iag tappa'n pä durken

Pä bläslagna knän stär jag i min misär
när kaptenen ropar: "Sommaren är härl

sEctA

VÄL - Marita Hjdn
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Kappseglingskalender för 1 998

Från Seglingskommitt6en

("en liten

Vi börjar med en liten tillbakablick på förra årets fina
21

seglingssommar.

Den började lite kylslaget med "Flygarköret", som
vanns av Lasse Jernå i sin Smaragd. Tvåa kom
Thomas Forslund i sin Linjett 32 och trea blev Arne
Hjelm i sin Banner 30. På grund av de kraftiga sydliga
vindarna gick det inte att ligga på Långö, så fotbollsmatchen blev inställd. Däremot besoktes de fina

^ grillklipporna senare på lcvällen.
lnte till midsommarhelgen heller ville den riktiga

"1")

maj

Flygarköret

ändå ska

-

Distanssegling för alla som

ut i

skärgården.

Radön

Långön.

juni Nya Sörmlandsregattan - Trosa
20 juni "Alvedon Cup" - Radön
13

I aug. Askö Runt - Fifong
29 aug Kringlan Cup - Fifong
5

sept.

14

Höstsegling - Trosa

sept. Radön Open - Radön

sommarvärmen infinna sig. Trots det kom hela g båtar

till start i "Alvedon Cup". Vann gjorde Jan Eklund

.

i

Smaragd. Som andra båt kom Express med Lasse
Yager vid rodret och trea blev inte helt obekant Banner
30, styrd av Arne Hjelm.

av den enda startande tjejen lnger
Hjelm, som gjorde en snygg babordsstart framlör alla
andra i sin 1W31. Snyggt jobbat.
Startpriset vanns

I ganska

AggA

lätta syd- till sydvästliga vindar gick årets

klubbmästerskap "Radön Runt" av stapeln. Den som
vann gjorde det även 1995, nämligen Lars Klas6n i en
Facil 25 och tvåa kom Christer Björk i M30:an. Trea
blev en Senorita Helmsman, styrd av Johan Grevald.
1997 års Radön Open gick som "Jubileumsregatta" på
grund av att OBK firade 60 år. Alla deltagarna fick fina
plaketter och efter tävlingen bjöds på grillad korv och
ö1. Aven den seglades i en ganska vass SV-V-vind itvå
,- klasser. Klassen med spinn, vanns av en Express från
,
Järna BK, styrd av Kalle Widlert och han .tog även

totalpriset. På andra plats kom Jan Eklund OBK
Smaragd och trea blev Arne Hjelm i Banner 30.

i sin

ien

M30.

,".^l klassen utan spinn vann Roll Erixon, SBS

fvåa kom Nisse Nyström, Facil 35 och trea blev
Gunnar Strandell, Express, även de två senaste från
SBS.

I årets sista race "Lucia-köret" bjöds som vanligrt på
mycket svaga NO-O-vindar. Och som vanligt vann
Arnarna Törqvist och Hjelm. Aterigen, som vanligt, en
trevlig tillställning efteråt i Strand Hotell som t.o.m. fick
besök av en liten Lucia-tärna Gharlotta Jernå.

Väl mött på kappseglingsbanan och i skärgården samt
en förhoppning om en skön SOMMAR hälsar
Seg/ingskommiftöen
gm Lasse Sundin

Stödjande medlemmar
"Vad är del??"

I klubben f inns f lera olika kategorier medlemmar
aktiva, stödjande, familje- och eventuella juniormedlemmar.
De aktiva har en båt, en bryggplats, en vinterplats eller

en stuga på

Radön. Stödjande betalar

en

låg

medlemsavgift varje år och på så sätt tycker man att
man stödjer klubben. Blir det något över när kostnader
för utskick m m räknats av??

Men så finns det några stödjande som har insett att
stödjandet inte bara är att lätta på "pungen". Under
vinterdelen i år har jag kommit ner till klubbhuset efter
några kraftiga snöväder. och hela altanen har varit
AVSKOTTAD?!?!
Vem hade gjort detta?
Som klubbhusvärd blir man så glad och funderar
vem?? Svaret kom så småningom - Sven Tingmalm
och Sven Elderot. Två stödjande medlemmar, som
verkligen fattat vad ordet stödjande innebär. Kanske
man i framtiden kan få se flera stöd från de stödjande.
Jag vill bara säga STORT TACK för dessa fina insatser.
Gerard Lindström
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Nya Sörmlandsregattan

"Tarmen" titl öppna tandskap

Regattan är ett samarrangemang av SBS, SBK,

Har Du trottnat på "tarmen" ut till
Dina Öppna Landskap?
Varför inte prova
Trosa Gästhamn som hemmahamn i sommar?
Juli månad undantagen.

OBK och Trosa Båtklubb. Den går 1998 av stapeln i
Trosa veckan före midsommar och det blir lördagen
den 13 juni.

Regattan

är uppdelad i två olika typer av

kappsegling

-

bansegling och distanssegling. Hela

id6en med regattan

är att det ska vara en

familjeregatta.

Samling på fredagskvällen - seglingar på lördagen
fram till någon gång på eftermiddagen med prisutdelning efter seglingarnas slut. Senare på lcvällen
regattamiddag med dans för de som så önskar.
Regattans deltagare har varierat något. De två
första åren deltog närmare 100 båtar, 1997 var
antalet något lägre. Tyvärr verkar det vara en
nedåtgående trend med hela kappseglandet. Det är
vi seglare själva som kan vända den trenden
STALL UPP!!
Hur har då ÖBK-are visat sig i dessa sammanhang?
1995 - 7 OBK-båtar
1996 - 9 ÖBK-båtar
1997 - OBK-båtar
Placeringarna har varierat från två lörstaplatser och
två andraplatser till placeringar längre ner i resultatlistan.

I

En grundid6 med regattan är priserna. De tre första i
varje klass får en pokal och sponsorpriser lottas ut
bland alla deltagare som fullföljt. Alla tävlande har
lika stor chans att komma hem med ett fint pris.
Kanske två, om fru Fortuna är givmild.

Öer åstadkomma i år?
Förhoppningsvis komma upp i ett större deltagarantal än tidigare år. Placeringarna hittills kan man inte
klaga på. Vi borde kunna öka deltagarantalet med
Vad kan

tanke på antalet segelbåtar i klubben. I och med
detta ökar också chanserna till flera framstående
placeringar. Det skulle vara glädjande, om vi som
en relativt liten klubb, kunde börja närma oss våra
större kollegor i distriktet. Jag ser lram emot ett
"rekorddeltagande" från OBK i årets regatta.

(från besäilningen på

Jy

"Nocturne")

Det gjorde vi efter semestern förra säsongen. Allt
fungerade jättebra. Inga incidenter och nära till all
service!

En helt ny värld öppnar sig för utforskninQ. "Brunskärsarkipelagen", Ringxi, Västra Stendörren,
Krampö, Espskär m m - detta är inom räckhåll, om
Du seglar lika lång tid från Trosa, som Du normalt
segtar från ÖBK på fredagarna. Vill man ta det lug.1t
är man ute i natthamn inom en timme ungefär. Ar
det dåligt väder på kvällen, finns det ett antal
matställen att frekventera i Trosa. Mätt och belåten
lägger man sig i båten och inväntar lördagsmorron.
Man seglar ut på "nolltid" och kan avnjuta lunchen
vid "fönsterbord" med havsutsikt.
Buss går mellan Södertälje och Trosa minst en tur
per timme (tätare vid rusningstrafik). Resan tar ca
en timma. Med bil tar det ca 30 min.

Priset?
Förra året kostade:
Hel säsong (dock inte ijuli) 1700:- kr.
Halv säsong (inte juli) 850:- kr
Per vecka 175:- (inte juli).
Vi har inte hört om det är några forändringar för i år.

Du anmäler Dig till Gösta på hamnkontoret, när Du
kommer in och betalar för den tid Du vill ligga lcvar.
Enkelt. Det är ett lyft - Nu kan vi tillbringa ytterligare
trettio båtsäsonger till att utforska denna delen av
Sörmlandsskärgården.

En liten uppmaning från Gerhard:
Gynn a Sörmlandsregattans huvudsponsor

AUTOFORUM iSÄTRA
Gör Som BBB åK SKODA

FTån HAMNKAPTEN:

Som vanligt kommer en inbjudan att finnas i klubbhuset. Gör "slag" i saken - ANMÄL DlGl

Måndagaf,

berättar jag inte nu, utan kolla iprogrammet.

ARBETE i HAMNEN!

I år planeras en del nyheter vid regattan - vilka

Jag vill nu bara önska atla ÖBK-are välkomna och
LYCKATILL lördagen den 13 juni iTrosa.
Gerhard Lindström
Seg/ingskommittöen

när vädret tiilåter, är det

Försök att märka JOLLARNA så snart
som möjligt med namn eller med
bryggnummert

