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I denna ögr-kanal:

Ack vad vi längtat, men nu är hon nog
här

FRÖKEN VÅNI

Vi lättar lite på halsduken och känner
solen hetta som förr. Har ni sett det
förrädiska solglittret ide öppna vatten-
stråken mellan isflaken? Det där glittret
som ger en en extra kick i mellangärdet
och förvissningen om att nu... nu.. är det
dags!

Nuuuuu ska båten i sjön - fort!
Redaktionen

GLOM INTE

Din arbets- och vaktplikt

Seanslagihamnen

I redaktionen:

Maritha Hjelm
Bian Björk

Ordförande har ordet:

Så våras det igen (kul att redaktionen
har fått tidningen färdig så tidigt) och vi
kan se fram emot en ny sommar till sjöss.
Men nu har vi ju det så bra förspänt att
vi egentligen inte behöver ge oss ut på
sjön för att få sjökänsla. Vi kan istället
packa pickn ick-korgen och njuta av sjö-
luften sittandes på vår ägandes veranda
utanför klubbhuset.

Nu behöver ju det ena inte ersätta det
andra. Vad tycks om att göra en kväll i

veckan till en gemensam grill- eller
picknick-kväll eller kanske ta en kopp
kaffe eller en öl och bara umgås helt
oprententiöst. Ett bra sätt att lära känna
klubbkamraterna eller hur? Vi sätter
upp en lapp på anslagstavlan när vi kör
igång.- Varför inte kombinera med att
arbeta av några timmar på arbets-
plikten.

På tal om arbetsplikt behöver vi flytta
telefonen på Radön och gräva ett dike
för elkabeln. Bryggorna behöver repare-
ras rned mera, med mera... vi ska nog få
sommaren att gå! ! !

Avslutningsvis får jag väl travestera
Svenne Hjelm när han sjunger Oskar
Nordströms " Till havs ... till storms... var
man på vakt... till havs". Ni som inte hört
Svenne, kom till Radön imidsommar,
det är en upplevelse!

lngvar Bingman
Ordförande

INNEHÅLL
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Klubbmästeriet påminner om: . . .

Arbeten på gång på Radön
Från seolarkommitt6en
Ö B K' se-g la rsko la på
Radön söker ledare
Uthyrning av klubblokalen
An nonser
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KIubbmästeriet
O.pam,nner om:

Vå rt g emensa m ma sj ösättn i n gsknytis
den 23 aoril.
Vi håTierfiTi-på Strand Hotelloch börjar
kl 18.oo
Om lågon villdansa senare på kvällen
så går det bra till bandspelare.
Till midsommar har vi vårt traditionella
miffide ute på Radön med
resning av midsommarstången, dans
kring densamma, knytis på äansbanan
med efterföljande dans till bandspelare.
Dgn 13 auqusti har vi sedan kräftknytis
på Raffil-

Hiärtligt välkomna
lasse, Louise och Gerhard

PS!
Kan Du hjälpa till med lotterivinster,
lämna dern till Lasse Westman! DS!

QBK tnformations- KANALEN

Arbeten på gång på RADON

Städdagar på Radön

28 - 29 maj 1994 - anslag kommer!

Telefonen ska flyttas upp till klubb-
stugan, varför ett kabeldike måste
g rävas.

Bryggan vid bastun behöver rätas upp
och få nytt trädäck. Bryggan vid dans-
banan måste ersättas helt.

Trä-flytbryggan på insidan har gått i två
delar och måste förstärkas och spikas
ihop. (Alternativt ersättas med en annan
brygga, om vi kan få tag på någon
beg ag nad).

Vi kör igång direkt när båtarna är isjön
och åker ut en till två kvällar per vecka.

Mer inforrnation kommer på anslags-
tavlorna.

April 1994

Från Seg larkommittöen
Som bekant har deltagarantalet ide
flesta kappseglingar sjunkit betänkligt de
senaste åren. Det är synd med tanke på
den extra krydda som kappseglingen ger.

Till alla er som funderar att prova på
detta, kanske för första gången, boka in
helgen före midsommar.
Då sta rta r

Nya Sörmlandsregattan i Trosa.

Dgt är en gemensam satsning av traktens
båtklubbar. Mera om den seglingen kan
ni läsa på anslagstavlan vid klubben
längre fram.

Med förhoppning om en något varmare
båtsäsong än den förra, samt stadiga och
fina vindar hälsar jag Er alla...

lasse Sundin, ÖBK

ÖBK's seglarskola på Radön
söker ledare
Under perioden 8 - 12 augusti går öBK's
tratitionsenliga seglarskol-a för25 av stans
ungdomar av stapeln. För att kunna
genomföra ku rsen behöver vi mellan 10
och 15 ledare och assistenter, som under
dagtid delar på alla de uppgifter som
måste klaras av, t ex rnatlagning,
reparation av materiel, teoretisk- och
praktisk seg larutbi ld n ing, bemanna
följebåta r, leda rad iokomm u n i kation
mellan följebåtarna, transporter med båt
och bil m fl uppgifter.
Du behöver inte själv vara seglare. Du
väljer själy om Du vill bo på Radön eller
hemma. Ar Du intresserad av att qöra en
insats och är mellan 1 5 -77 år, såTrör av
Dig snarast till Karl-Gunnar Skoog, tel
arbetet 08/663 54 00 eller bostaden
08/651 33 31 .

Vi se r f ram emot en rolig och spän nande
vecka på Radön

Kalle Skoog



Uthyrning av klubblokalen

Du som är AKTIV M EDLEM har möjlighet att hyra klubbhuset för fest t ex
bröllop, födelsedag eller fest i största allmänhet - max ca 80 personer.

Det innebär också ett ansvar att lokalen lämnas lika fin som då Du kom. Mer
regler och tips om uthyrningen finns skrivet på ett blad som kan hämtas från
va ktru m rnets skri vbo rd .

Aktiv medlem 400 kr
Förening med aktiv medlem 800 kr
Företag med aktiv medlem dagtid 800 kr
Företag med aktiv medlem kväll 1600 kr

Bokning sker hos husfogden
Leif Thörhammar, tel 08/550 147 10

Husfogden

aa
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Jolleseglingar för u ngdom
tisdagar kl 17 .3O - 20.00

start tisdag 26 april
Samling på verandan, Strand Hotell

Ansvarig: Lars Klas6n, tet 08 / 550 195 70

Datum för upptagningar i höst:

l:::::l.T:ll:::-1
-.;--
OBK's visbok finns att köpa för 30:-
hos Bian Björk, tfn 08/ 550 11 5 11....
(visst köper Du en sån....)

:___:_:!!:!::!:'_'_t_'_?:!:y_'_o_'_u_o-':!I_-

Till Salu

Stuga på Radön (Radön 7)
18-19 m2, möblerad

Ring: Ronald Liverud, tel 0156 I 264 17

illfeT k;;;;; i;t;;;e;; :;ä;; * ;;il;i;;tr,,-rått-e;teT;t';i--' -----1

I jobbet, hittat passionen. Livet ärvarje dag från det Du vaknar på morgonen i

i titts du somnar på kvällen i
t1
i Alta situationer vi hamnar i. - Alla människor vi möter. - De' e' livet! i
tl

Engelsk språkövning
,,WHAT!"

Hello are you there?
Yes, who are you please?
l'm Watt.
What's you r name?
Watt's my name.
Yes, what's your name?
My name is John Watt.
John what?
Yes, are you Jones?
No I'm Knott.
Will you tell me your name then?
Will Knott.
Why not?
My name is Knott.
Not what?
Not Watt, - Knott.
What?

Three minutes later.
- You want to continue?
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lnvigningsfesten - 27 augusti 1993

Nya klubbhuset stod pall för första festen i höstas. De flesta av klubbens med-
lemmar (och särskilt inbjudna sponsorer) var där och kunde konstatera attdet
var ett gediget arbete! Vi vimlade med balanserande vinglas och rnatassietter
och stämningen var hö9. Detvackra vädret gjorde attvi kunde sitta på vår nya
veranda (kanske "lite" kallt).... och tur var det, för annars hade det blivittrångt!

Efter lngvars invigningstal, skar lvor Hjelrn med slidkniv av "tampen".Dop
förrättades och det kunde ju inte bli annat än "STRAND HOTELL".

lvor hade också samlat ett gäng tjejer omkring sig och Ulla Tiefert hade
sammanställt en "klubbresume" (Se "Kavalkad, sidan 5).Tillsammans reciterade
och sjöng de en historik om klubben. Ett bejublat inslag!

Många fina presenter överlämnades till klubben. Hans Kiessling avtäckte sina
fina tavlor som han skänkt till nya huset. Två tavlor skänktes också av Dennis
Harding.

Efter det "officiella" vidtog dansen till Johan Bodings orketer.Jag lovar höll
huset för det, så håller det för det mesta!

Som väl de flesta känner till, har vi även haft andra fester och aktiviteter i huset
under hösten och vintern; "Lucia-festl'med korvgrillning på dagen och knytis,
videofilmer och kariokee på kvällen. Årsfest hölliden l2lebruaii med ca 80
gäster. Hög stämning som alltid. Tilldansen den kvällen spelade då också Johan
Bodings orkester. Studiecirklar i navigation, akvarellmålning, buggdans m m har
vi också haft.

Under hösten/vintern har vi hafttillgång tilltvå ALU-arbetare, Per och Anders.
Vi tackar dem för det fina arbete de gjort! Nu när de inte är kvar, måste städ-
ningen ("veckostädningen") av huset ordnas på något sätt. Ett förslag är att
listor sätts upp, där man kan teckna sig för städning och räkna av det i arbets-
plikten. Ett annat är, attdet kopplas ihop med vakthållningen (underden tiden
av året).Vi återkommer med inforrnation om lösningen - läs på anslagstavlorna!

De som hyr lokalen för fester eller deltar i studiecirklar eller på annat sätt
"lånar" lokalen ska NATURLIGTVIS städa och ställa iordning efter sig!

Jag vill här passa på atttacka alla, ingen nämnd och ingen glömd, som med-
verkat till att vi fått vårt nya fina klubbhus! Vi måste vara rädda om det - det ska
hålla många år. För allas trevnad - lämna lokalerna i det skick Du själv vill att de
ska vara när Du kommer dit!.

Vi syns på verandan....... WMaritha Hjelm

Vi på redaktionen önskar
alla iBåtklubben

TREVLIG SOMMAR
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Kavalkad vid invigningen av öBK's,'STRAND HOTELL"
ögr i eooker:
före andra världskriget 1937 - 1939
under krigsåren 1939 - 1945
efter krigsåren 1945 till dags dato....
Ögf bildades 1937. fÖnSfA sammanträdet var
den 23 januari och då bildades en interimstyrelse
och förslag till stadgar och ordningsregler skulle
utarbetas.

Styrelsen var Emilj Hjelm, Bernhard Carlsson, Acke
Jernberg och Gustaf Malmström.

Sammanträde nr 2 den 6 februari. Följande
styrelse valdes:
Ordförande Emil Hjelm, kassör Gunnar sköld,
sekreterare Acke Jernberg samt Bernhard Carls-
son, Lundin och T Öberg. Revisorer var Filipsson
och Lenander.

Styrelsen fick i uppdrag att underhandla med
Alderins Sterbhus att hyra mark för hamn och
upplagsplats. Förslag till mössmärke och standert
skulle utarbetas.

Styrelsemöte 13 mars och ÖBK-möte 23 mars.
Styrelsen godkände hamnkontraktet - hyran var
300:- kronor /år och medlemsavgiften fastställdes
till 1 :- /medlem. Ett förslag till standert och möss-
märke, ritat av T. Öberg, godkändes av mötet.
Stadgar och ordni ngsregler godkändes.

Extra möte i hamnen 7 april. Hamnavgiften
fastställdes - för båt över 5 m till 10:- och för båt
under 5 m till 5:-. Samtidigt beslöts att en skylt
med klubbens namn skulle sättas upp i hamnen.

Extra sammanträde 29 juli. Rapporterades att
förhandlingar inletts med Hörningsholms Säteri
om att hyra Radön för klubbens räkning. Svar
hade ingått och 100:- /år begärdes för södra delen
av ön. Avgiften för sportstugor 10:- /år.

Det diskuterades livligt och man beslöt, efter för-
slag av Bernhard Carlsson, att kontrakt med Hör-
ningsholm skulle skrivas. Mötet uppdrog åt styrel-
sen att utarbeta bestämmelser för ev. stugområ-
de. Enligt kassören fanns det pengar till årshyran
för Radön. B.Carlsson föreslog, för att stärka eko-
nomin, en dansafton med illumination av hamnen
skulle anordas i augsti. FÖRSTA gemensamma
utflykten arrangerades på Brandalssunds brygga
10 juli med hyrd musik för 20:.-. B. Carlsson före-
slog gemensam utfärd till Radön 7 augusti.

Basar i hamnen 28 augusti, inkomster 972:50.
Utgifter 428:87 därav 20:- lör hyrande av dans-
bana och 40:- för musiken. Nettot blev 543:63 och
första året hade en utgående balans på 522:25.

April 1 994

Under 1937 hade klubben säkrat både hamn och
klubbholme, beslutat om byggande av dansbana
på Radön, till vilken virke för 118:- inköpts.
Vidare hade beslutats om byggande av bryggor,
hemlighus samt uppsättande av flaggstång på
ön.

Frågan om att anordna ett lotteri på en camping-
båt Archimedes med motor beslöts också.
Medlemsantalet var vid starten 20 medlemmar
och växte under året till 105 medlemmar.

Klubbens aktivitet under 1937 måste verkligen
lovordas

1938 förstärktes ekonomin. Lottbåten gav ett
netto på 1300:- (båten kostade 1700:-) och lotter
såldes för 3000:-.

Första årsfesten i klubben var på Kanalkaf6et
1938. Ytterligare en basar i hamnen anordnades
nu i två dagar. Den gav i brutto 3060:- och om-
kostnaderna var små.

1939 var klubbens båtantal:
65 motorbåtar,4 segelbåtar och 11 kanoter.

Sen kom krigsåren och inga motorbåtar kunde
köras. Livet på Radön var igång. Ejdern gick ut dit
och det var camping. Årsfesterna hölls vårje år.
Lotterier på roddbåtar gav inkomster. 1945 års
verksamhetsberättelse visade att kl ubben
behållit sina 106 medlemmar. Ejdern var ju en
riktig tillgång. Den gjorde utflykter med klubb-
medlemmar, med Frälsningsarm6n och med barn
som hade simskola på Radön. Simskolan hade Eva
Hjelm satt igång. Mycket har hänt på Radön
genom åren, gubbskivor, sommarfester, kräft-
skivor och bröllopsfest (när Miss Radön sagt ja till
Uffe Brandt).

I gamla hamnen hände också en del. Timmer-
stockar slet sig en höststorm och hotade båtarna
och det blev nattjobb för alla gubbar i hamnen.
Två större eldsvådor vid lgelsta Sågverk var också
hotfulla och krävde en jätteinsats av båtfolket.

Profiler man minns, styrelsemedlemmar som Emil
Hjelm, Bernhard Carlsson, Ture öberg, Gunnar
5köld kassör, som efterträddes av Ringkvist som
gärna kasserade in avgiften på julafton. Fransson
med sin SOLO-motor, Lenander,Pnm, Ragge
Karlsson, Gösta Hjelm, Rune Eriksson, Olle
Gustafsson, Lennart Lundberg från Tumba.

Mångårig revisor: SKEPP|S (med alla sina filmer).
Hamnfogdar, Emil d.ä., lvor Emil d.y. blir det
senare Emil den yngste? (10 månader).

Avslutning på kavalkaden: Sång "På Kryss"......

Namnet Strand Hotell (Ni vet den lilla kuren)
döptes av Bernhard Carlsson 1949.
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Förteckning över lokala SEGLINGAR säsongen 1994

12 maj

14 maj

4-5 juni

18-19juni

25 juni

6 aug

13 aug

Flvoa rkö ret"
öäk-s distanssegling ut i skärgården.

"Notstickshällan Race "
Seglingen anordnas av Trosa BK.

"Slandöregattan "
Seglingen änordnas av SBK och Bällstavikens SS med samling på Slandön.

"Nya Sörmlandsregattan "
Se{lingen anordnas av SBS, SBK, JBK, Öef och Trosa BK med
samling iTrosa.

"Alvedon Cup"
i samband med midsommarfirandet på Radön.

"Askö Runt"
Seglingen anordnas av SBS med samling vid Fifong.

"Radön Runt"
med kräftskiveknytis vid Radöns dansbana.

3-4 sept "Trosaregattan" samt DM
Seglingen anordnas av Trosa BK.

1 7 sept " Radön Open "
lnbjudninlskappsegling anordnad av OBK.

"Sista Rycket"
Seglingen anordas av Trosa BK.

"öBK's Luciasegling "
med klubbens jollar - korvgrillning.

1 okt

10 dec

OVRIGT

o Kom ihåg att i klubbens ägo finns ett svetsverk och en
stor popnittång. Om du behöver utnyttja något av detta
ta kontakt med Arne Hjelm!

. Sedan tidigare h^ar vi också en gasoltestare -
ta kontakt med Ake Karlsson !

. Jolleseglingar i hamnen en kväll iveckan för ungdomar.
Ta kontakt med Lars Klas6n,
tfn 08/550 195 70.

o Vill Du veta vad som är på gång iklubben - håll ögonen
på anslagstavlan nere i hamnen eller läs protokollen i

klu bbh uset!


