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Upptagningarna gick smidigt, förutom ett
mindre tekniskt avbrott på några dagar. Vi lärde
oss då att många medlemmar föredrog att ta upp
sin båt dagtid på vard agarna. Fcirhoppningsvis
så kan vi använda erfarenheterna nu i vår och
sjösätta en stor del av båtarna i dagsljus under
veckan. Killarna som kör sub-liften har snabbt
låirt sig alla manövrar och i dag tror jag inte att
någon medlem vill byta tillbaka till mobilkran

ffiWwffi#,
Ett innehållsrikt år.
fick vi då ordning på vår nya sub-lift.

Ja, så

Sjösättningen gick som en dans och vi som
behövde ta upp under sommaren för bottentvätt
och annat fick uppleva hur bekvämt det var att
ha tillgång till servicen hemmavid. Nytt garage
för såväl sub-lift som traktorn har skjutit upp ur
marken, liksom en väl fungerande verkstad med
en mängd olika maskiner som åir tillgängliga för
oss medlemmar. Ja nu iir det ju så att varken allt
arbete med sub-liften, garaget eller
verkstaden har skett utan stora arbetsinsatser
från medlemmarna. Ett varmt tack till gänget
som ser till att allt fungerar i hamnen.
Sommaren förflöt på olika sätt för oss båtfolk.
Om man hade otur att ha semester direkt efter
midsommar så var det kyla och regn som bjöds.
Som tur var så blev vädret bättre under senare
delen av sommaren. Niir vädret åir som sämst så
åir uppskattningen av vår täckta dansbana på
Radön som störst och det finns plats för många
fler både till midsommarfesten såväl som till
kräftskivan.

Nåir det gäller Radön så är en del på gång.
Stockholms stad, som vi har arrendekontrakt
med vill sälja marken och budet att köpa går då
i första hand till klubben. Vi har börjat samrala
med Stockholms stad och Lantmäteriet, men vi
har inte kommit så långt som till tidpunkt och
priser. Vi måste ta ställning till om vi vill köpa
eller bli hyresgäster, som i så fall kommer att bli
hos dem som köper fastigheten "Näset 1". Hdr
finns en hel del att fundera på och niir vi tått lite
mer kött på benen kommer vi att kalla till extra
medlemsmöte, för att ta ställning till hur vi ska
gå vidare. Inte minst gäller detta för de stugor
som står på det område som klubben arrenderar.

För er som vill flytta och bosätta er närmare
båtklubben så rcir det på sig beträffande
byggnation på gamla Igelsta sågverkstomt. JM

har låtit en arkitektfirma skissa på

en

dipositionsplan och Södertälje kommun dr på
gång att planl ägga området. Ja, vi tår väl se hur
det går med våra eventuella nya grannar.

Året som gått har präglats av stora investeringar
och mycket arbete. Som jag ser det så går vi nu
in i en lite lugnare period, förutom vad gäller
Radön, dåir vi får ägna oss åt underhåll av både
våra egna båtar och klubbens egendom. Men
framför allt så ska vi ägna oss åt båtliv.

Vi

ses

till sjöss!
Ingvar Bingman
Ordforande
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Annu ett år har gått och
det iir dags fcii årsfest

igen. Birgitta

Johansson

sammankallar tjejerna i
"matmaffian" till ett första

möte den 13

januari.
Mamma fyller år så jag kan
inte vara med. Dagen efter får
jag ett mail - årets tema blir
"Radön".

Oj, vad gör man då? åir min
första tanke. Sätter mig på
pendeltåget och funderar på
vad Radön iir för mig. Sand och kottar iir väl
det första som kommer upp, men det åir så
mycket mer! Dansbanan och alla
knytkalasen, grillarna på berget, utedassen
OSV.

Den 3 februari träffas vi igen. Vad kan vi
hitta på? Idderna poppar upp...

"Borden kan vi väl duka som på
dansbanan?" "Vi kan samla ihop olika
papptallrikar och servetter, så får alla varsin
med namn på baksidan och kan boka plats
vid bordet!" "Och vi kan väl ha ledig
klädsel och flytvästar

på oss nåir vi

serverar?" "Flaskletning?" "Jag fixar ett
bildspel som kan visas ndr folket kommer!"
Dagen före festen kommer ett mail: "Det
brukar ju hängas upp ett flaggspel, ska

vi...?"
Ja, ni förstår ... det åir inte svårt att planera
en fest i det håir gänget!
Lördagen den 16 februari åir det äntligen
dags. Matmaffian träffas i Strand Hotel kl.
11.00, det åir 85 personer anmälda

till

Maten ska förberedas. Borden

festen.
dukas.

Servetterna har olika fdrger, mcinster och
storlekar, men det åir ju så på dansbanan.
Kottarna vi har plockat läggs ut på borden.
Till sist håinger vi upp flaggspelet - i form
av en tvättlina fylld med badkläder och
handdukn. Det ncistan luktar Radon!

vi tre fantastiska killar som
står ute i kylan och grillar kcitt och korv.
Vi andra sitter inne och äter sillrcira och
nubbe, medan våra hjältar blir serverade
på verandan (å andra sidan blir det fullt på
dansbanan ibland och några får sitta på
verandan utanför).
På kvällen har

Niir kcittet nästan iir klart kommer

Åsa
Forslund ut och undrar om hon kan släcka
lampan snart, för den blåindar några som
sitter därinne...
Våra frusna, rcikluktande grillpojkar tar det
med ro och kommer in och får äta
huvudrätten i värmen.

Ordföranden håller ett tal och tackar av
Dora Vigh som nu har avgått som kassör.
Efter varmrätten åir det dags för
"flaskletning". Den håir gången delas
flaskorna ut (eller skärvorna av en flaska)
och det gäller att så fort som mcijligt pussla

ihop ett antal bitar till

a\

1]

en

(pappers-)flaska. Segrarna får varsin liten
vinflaska. En och annan gäst hittar också en
klubba!

Fcir de som eventuellt inte har firat
midsommar på Radön, och för alla som vet
hur trevligt vi har det där då, framfördes en
snabbversion av midsommarfirandet. Packa
korgen och håll koll på tiden - sen åir det
bara att hänga med! Som av en händelse
dök sedan styrelsen upp, med varsin packad
kaffekorg och till kaffet fick vi hemlagad
jordgubbstårta. Gott-gott !

Borden rojdes, Lennart och Henrik spelade
upp, dansen startade. Skepparbaren var
öppen hela kvällen dåir herr och fru
Stenborg såg till att vi kunde släcka tcirsten.
Bra jobbat!

Dagen efter ansvarade styrelsen för
städningen, men jag kan meddela att efteråt
fanns åtminstone två gömda klubbor kvar i
lokalen...
Lisa Borgstedt

Tack alla medsystrar i Matmaffian!
...och tack för buketten med havsanemoner vi fick genom Länstidningen!

Sidan 2
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Så har skopor mon plots f ar 84
festd eltagare - smort!

st

grillor rnon f ar helo
besöttningen på en gångl
....och sä ha?

Precis nör mon vor klor med en holvo,
blåste det till blond de latto bitorno
och mon f ick börjo om från börjon.
Men det vor völ en del ov chorrn en...l

Äso hode f ixot ett kul vinf loskepussel.

r
?

Snöllo Svenne, kon du störnmo upp "Till
Hovs"?
Det knottror sig. Måtte vi olltid få
höro Svennes sång!
Undror vod ordföronden tycker...?

Sidan 3

Mångo ov dom som gjo rde'

t. Tock!

Texf och fofo: äunnar Sferner

Sörmlandskustens Båtförbund

Sekreteraren har ordet

(sKBF)

Ögf tillhör SKBF som åir ett förbund

som

ingår i Svenska Båtunionen (SBU)

Det åir viktigt att båtklubbar tillhör

en
organisation som tar tillvara båtlivets intresse,

nåir det gäller tex indragning av fyrar och
farleder, miljö, besiktning av båtar, mm.

Under de två sista åren har SKBFs
organisation inte fungerat. Båtklubbarna i
Södertiilje tog initiativ till ett extra årsmöte i
januari 2008, för att se till att SKBF börjar
fungera igen.
Fciljande personer sitter

i

Sekreterare

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sjö
Besiktning
Svenska

Vid föråindringar som påverkar matrikeln, skall
ändringarna skickas in skriftligen till:
Östertälje Båtklubb
c/o Berit Hjelm
Täppgatan 11 a
151 33 Södertälje

I
I

a\

eller

Mail:
obk.info@home.se
bevakas av sekreterare
obk.matrikel@home.se
bevakas av matrikelansvarig

styrelsen.

Ordförande Ulf Rönnqvist, SBS

Kassör

Protokoll fran styrelsemciten finns i Strand Hotell
Om Ni har frågor till styrelsen kontakta mig.

Tony Lundberg, Hölö BK
Berit Hjelm, Ögf
John Rohde, Grcidinge BK
Leif Andersson, SBK
Sven-Erik Hult, Oxelösunds
Motorbåtsklubb
Yngve Hurtig, Trosa BK
Karl-Robert Setterberg

SKBF söker medlemmar som ska ingå i
valberedningen. Årsmcitet komme r att hållas
november 2008.

er Ni intresserad av SKBF kontakta Berit
Hjelm.

{\l

Gå gåirna in på OBKs hemsida och sök information

http://obk. space2u. com
eller
http://www.cibk.se/
Fcir framtida utskick åir det bra om ni anmäler
eventuell e-post adress.

i

n'
Postgiro: nr 44 8410 - 1
Bankgiro3 nr 5818 - 1348

Vid betalning över Internet, glöm inte att ange
avsändare

.N\

!

Berit

Berit

I
l
Aven om andra människor inte kan skapa Din självkänsla åt Dig,
kan de ge stöd och den typ av positiva budskap
som Du behöver få höra och tro på.
Välj vänner som känner igen Din godhet
och som kärleksfullt visar hur värdefull Du
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Pensionärer och andra vardagslediga OBK-medlemmar

Vi träffas i Ögf

fciljande torsd agar klockan

1

1.00

för att utföra lite arbete och ha

trevlig samvaro
27 mars och L0 april

r

Det vi har giort hitintills under våren:
Fcista träffen var den 21 februari, vi var ca 15 st som
fikade och hade trevligt. Den 6 mars åkte
8 personer till båtmässan, åt lunch tillsammans och kollade på nyheter.
Kontakta Lars Johansson, om du har några frågor.

-a

Hoppas att

vi ses på nästa möte !
Lasse Johansson

@@

ffiffiKffimffiffiffiKHä
Säsongen ?-007 var spännande, då

?
a

vi inledde ett nytt samarbete båtklubbarna emellan.

Vi nar njalpt till under tisdags- och torsdagsseglingarna i Torpaviken. Enkronor och
tvåkronor har framförallt seglats. Intresset för ungdomsseglingarna iir betydligt mer
omfattande i SBS åin vad det tyvåin åir i Önf. Vår egen verksamhet har friimst präglats av
seglingar med M15 för ungdomar 16 plus.

Under säsongen 2008 kommer vi att fortsätta vi vårt samarbete med SBS. Vi kommer även
att ha en del gemensamma aktiviteter på Radön.
Det kommer att anordnas ett skiirgårdsläger i mindre omfattning för de yngre barnen
någon gång under säsongen.

Tyviirr kommer vi att siilja vår Ml5, så seglingen i vår egen klubb för ungdomar kommer
att minimeras.
Anders
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Nyheter i våra sjökort!
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Några ändringar som införs i våra nya sjökort
Redovisningen av farleder i svenska sjökort och båtsportkort kommer fr.o.m.
2008 att ske i enlighet med den internationella specifikation som IHO
(International Hydrographic Organisation) fastställt och publicerat i publikationen
IVI4, vilken ligger till grund för den internationella symbolförteckningen för
sjökort, Kort 1 (INT 1).

Ändringen innebiir att farleder redovisas med streckad linje, dåir farleden inte går
i en enslinje och heldragen linje, dåir farleden går i en enslinje.
Ändringen innebär vidare att båtsportleder ej kommer att såirskiljas från
andra leder. Nuvarande uppgift om minsta djup i båtsportleder redovisas
fortsättningsvis inte på ledsymbolen eftersom denna uppgift kan förväxlas med
den internationella symbolen för leddjupgdende.
Dåir sjökortets skala så medger kan de större farledernas leddjupgdende redovisas
i de svenska sjökorten.

Leddjupgdende: Anges mellan pilspetsar i farledslinjen.
Texter: Förutom ortnamn ska alla texter vara på engelska och vid behov även på
svenska.

Fcirkortningar ändras till engelsk motsvarighet, ex. skorsten=chy, lera=cy.

Djupkurvor: Ändras till blå frirg.
Fasta sjömcirken: De svenska beteckningarna Kl, Bk, Tvl, Stg, och Sm utgår.
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Från Seglingskommitt 6n
Hej alla seglare!
Ärets kappseglingssäsong börjar väldigt tidigt

år. Redan

i

den 1 maj gå. starten för

Den sista seglingen, som OBK anordnar åir
Radön Open. Den gfu i år den 13 september.

Flygarköret ute vid Radön. Som vanligt med

Ytterligare datum att lägga på minnet!

individuell start.

Förutom dessa seglingar arrangerar:

Första båt i mål vinner!

OXSS Arkö Runt den23 augusti.

Axviks Race

7 juni.

Bankappsegling utanför

Skanssundet. Arrangör åir SBS.

SBS kör dessutom ett antal

I

samband med midsommarfirandet på Radön
seglas på lördagen den 2L juni Alvedon Cup.
En distanskappsegling med gemensam start.

Direkt efter semestern den 2 augusti går årets

en
Askö Runt ute vid Fifong. Det
^r
distanskappsegling runt Fifong och Askö.

Arrangör

SBS Kringlan Cup den 30 augusti.

åir SBS.

Årets i siirklass viktigaste race för alla ÖBK-are
går av stapeln den 16 augusti. Radön Runt
seglas som vanligt i samband med kräftskivan.
Individuell start dåir första båt i mål vinner.
Passa på och försök att slå förra årets vinnare
Christer Björk!

onsdagsseglingar
utanför Torpa dit även Ögf-Uat ar dr välkomna.

Jåirna Båtklubb ordnar familjekappseglingar varje
vår och höst. Startplats är Jåirna Båtlubbs klubbö
Brunskiir. I skrivande stund iir det inte klart med
datum, men besök deras hemsida för aktuell
information. http //jbk. sodertalje.org/
:

SBS kommer även att ordna informationskvällar
gällande kappseglingsregler och segeltrimning.
Riktigt när det blir åir i skrivande stund ej bestämt,
men anslag om detta kommer att sättas upp vid
båtklubben.
ses i skåirgården och förhoppningsvis även på
kappseglingsbanan !

Vi

Se

Sommaren har

ju

gling skommittdnl Las s e Sundin

en förmåg a att få oss människor att kunna koppla av vilket behövs.
Maten ska vara sod och lättlagad!

2 st Påsar Lätt att laga gris
1,5 dl Hela Curryketchup
300 g Wokgrcinsaker
2 msk Öl
2 krm salt
peppar

Dela upp en banan i 3-4 delar och linda sedan
bacon runt dem. Läggdem på grillen i några

ry

minuter.
Prova, det iir kanon gott!
Smaklig mdltid!

Fräs köttet i lite olja, tillsätt ö1 och curryketchup.
Läggköttet åt sidan. Fräs grönsakerna i samma
panna med lite olja. Blanda ner köttet.

Tillbehör: Ris eller bulgur.
Servera med en kall ö1.
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Tio starka skäl att vara försäkrad i Svenska Sjö

1.
2.
3.

Pressade Premier

Välj din egen självrisk
Fcirmånliga villkor som
du själv kan påverka
4. Inga generella åldersavdrag
5. Vi försåikrar kappseglare
6. Bra tilläggsförsåikringar
7 . Professionell och snabb
skadereglering
8. Personlig service
9. Villkoren skrivna av båtfolk
för båtfolk
10. Överprcivnin g s nåimnden
består enbart av båtfolk

Färsäkrs håten i
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Barbro Nordlund
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08-550 193 16

Tips i sommar!
Ilavskappspgling med Volvo Baltic Race
Tävlingen startar i Göteborg och går via Köpenhamn, Kiel och Warnetinde till rnflet i Sandhamn. Under
tiivlingen kommer båtama också att delta i Kieler Woche, Gotland Runt och i flera bankappseglingar.
Publiken får dll chansen att på niira håll se de spektakul?ira V.O.60-båtama, som tidigare har seglais
jorden runt.
En av de stora nyheterna iir det som hlinder på land. Den l-3 juli i stockholm kommer
havskappseglingamas Formel l-båtar ligga förtöjda vid Skeppsbron i Gamta Stan. Då seglar båtama in
till Stockholm sttim för uppvisning och vila. På skeppsbron byggs det upp ett stort nöjesområde med
rcstauranger, ölserveringar, live-scener och storbilds-tv. Flera kiinda artist€r kommer att upptriida under
stoppet, bland annat Joe Labero.
17

-z0juli Veteranbåtsmöte i Västervik

29 juni Start Gotland Runt

Till sist...

Hissa upp och ner några meter i Allinges yttre
hamn nåir det blåser 25 m/sek åir inte heller
någon hcijdare.

Ja, vintern brukar vid denna tid ha släppt sitt
grepp om naturen, men frågan åir om vintern
överhuvudtaget kopplat sitt grepp denna säsong?
På vintern ska det snöa, man ska åka skidor och
sen längta till våren. Skidorna som jag i god tid
ställde framför segelsäckarna och sommardäcken
har tått stå orcirda hela säsongen. Trist, men med
hopp om bättre vinterväder nästa säsong...och
hopp om att denna segelsäsong ska bli bättre än
den förra. Ligga inblåst på Utklippan tre dagar
andra året i följd åir inte någon hcijdare.

Säsongen brukar börja med båtmässan i Älvsjö,
men inte ens den åir sig lik. En tanke som slog
mig vid besöket var alla stora motorbåtar, alla
ribbåtar, alla vattenskotrar, alla enonna motorer
- var finns miljötänkandet? Flertalet av dessa
farkoster används för det höga ncijets skull.

Men nu ska jag sluta och gnälla och börja
våmrsta!

Trevlig båtsommar!
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