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I denna ögK-kanal:

Våren är här - Joooodå !

Det stod i tidningen!

Bry er inte off, om det är vita luddiga
korn som yr i luften emellanåt - det ger
ba ra I ite extra krydd a åt g rö nska n .

Ett annat säkert vårtecken är båt-
mässan, som ni förmodligen besökt.
Blev det dyrt? dar finns det alltid
tillbehör som man bara måste ha.
Skynda på att montera clitaiiä nya
"leksaker" för nu är det snart dags -
båten ska isjön!

Redaktionen

GLÖM |,NTE

Din arhets- och vaktplikt

Seanslagihamnen

I redaktionen:

Maritha Hjelm
Bian Björk

Ordförande har ordet:

Våren är åter här och vi har, förhopp-
ningsvis, €h lika varm och solig sommar
framför oss som förra året.

Men vi har iår, som vanligt, en del
arbeten som behöver utföras. Klubbens
segeljollar behöver en riktig, ordentlig
upprustning och ni som vill göra er
arbetsplikt genom att ta er an en jolle
kan tala med Sven Hjelm så får ni
instruktioner.

Ute på Radön ska vi försöka att flytta
betong bryggan en bit söderut och
sedan få den nya träflytbryggan på plats
samt försöka att lappa ihop resten av
brygg beståndet!

Nästa år planerar vi att ta oss an
bryggan vid dansbanan.

Vi kommer att sätta upp lappar i klubb-
huset där vi berättar om när det är dags,
både för bryggarbetena och andra
arbeten som behöver utföras.

Men vi ska naturligtvis inte bara arbeta.
Främsta skälet till att man är medlem i

båtklubben är ju den egna båten och
nöjet att vara på sjön. För en del lockar
nya farvatten och nya hamnar. För
andra är det en njutning att besöka de
gamla kära tillhållen dar inte minst
Radön är ett uppskattat fårdmå|.

Väl mött till sjöss och vid klubbens
festligheter vid midsommar och
kräftskivan.

Ingvar Bingman
Ordförande

INNEHÅU
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Jol le-/Kväl lseg I i n g för u ngdomar:
Seglarläger (dagläger) pSnadon .

Om Du behöver
ÖB K' å rsfest
An nonser
Båtl ivets största framtid a
bekymmer AVGASER

Bilaga:
Erbj udande til I seg larintres-
serade barn och föräld rar
utan egen jolle Löst blad
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Jolle- Kvälls-
segling för ungdomar
När: Onsdagar kl 17.30 - 20.00

Start: Onsdagen den 3 maj 1995

Var: ÖBK, hamnen/ lgelstaviken

Anmälan: Behövs inte.

Upplysningar:

Lars Klas6n 550 195 70
Ola Bingman 550 642 17
PhilipThörhammar 550 149 10

QBK rnformations-KANALEN

Obs!
Skidresa till sälen kommer
förhoppningsvis att ordnas för Öef-
medlemmar även i januari 1996.

Soar en slant redan nu och kolla med
övriga rned lemmar, när var och h u rl

April 1 995

Till alla som har träskjul:
Trots tidigare påpekande ligger det
mycket spik på hamn plan efter
rivningen av skjulen, vilket medför stor
risk för punktering på traktorn.'

Använd en hink och lägg spiken i den,
när ni river skjulet. Rensa virket från spik
innan ni lägger det vid upplaget. Det är
annars stor risk att få händerna
sö nd e rrivn a

Hamnbasen

PS
Ni som ska köpa ny presenning till
hösten - köp inte presenning i orange
färg, som lyser lång väg; inte vackert.

LÅS BOMMEN vid vägen - lita inte på att
någon annan låser. Det är ingen risk att
låsä in någon för alla som är inne ska ha
nyckel.

Lås också Strand Hotel, om Ni går sist!
DS

Övrigt - Viktigt!
TA MED FLYTVAST!

Seglarläger (dagläger) på Radön vecka 32 (7 - 11 augusti)
Lars Klas6n 550 195 70 eller
Södertälje Kommun (efter annons i Länstidningen).

Saknas!
Lägret äger rum endast under förutsättning att klubbens
iollar är i trim.
kan Du låna ut Din optimistiolle till lägret, så ärvi mycket
tacksamma. Kontaktå Lars Klas6n eller Sven Hjelm, tel 550 149 18!

Det saknas ännu ungdomar som seglingsledare samt
vuxna ledare - iförs1a hand för mathållning.
Anmäl intresse (även enstaka dagar!) till Lars.

Anmälan:

Jollar:

Leda re:

Om Du behöver.....

..... utnyttja en stor popnittång, ta kontakt
med Arne Hjelm

. låna en gasoltestare -
ta kontakt med Ake Karlsson!
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Vår enmansorkester drog igång
"bälgaspelet" och vi svängde våra lur-
viga till långt fram på småtimmarna.
Thomas och Lasse hade fullt siå i baren -
vattenhålet - där vi samladeshar uttork-
ningen kändes för svår!

Sen sku lle vi hem ! !

Det var dåligt med prickade leder och
uppförslut häla tideri - och till råga på
allt var det kallt (-12'), massor av snö och
inga långkalsonger. Men alla överlevde
strapatserna - vi har setts efteråt nere i

hamnen.

Det var då det......
....nu är det snart dags för livet på böljan
den blå. Första an hålten d it (när alli är
putsat och klart) blir den 22 april - första
sjösättningsdagen. Ta på er varma kläder
(det brukar vara kallt qå också) och ett
glatt humör, så syns vi då! Glöm inte
"pumpvakan" efteråt!

Marita

P5

Nästa årsfest blir den

17 f ebruari 1996
inte 1012, som det står i vår "lilta gröna".

QBK rnformations- KANALEN

ÖgK's årsfgst..r,r.,

....gick av stapeln den 11 februari med

sammanlagt 72 personer som åt av sillen
och fläskharen.

I sedvanlig qrdning var det prisutdelning
under middagen.- öBK's ijusiga vand"-
ringspris, ständigt vandrande till vinna-
ren av Radön Runt, vandrade även i år till
Christer Björk. (Prognosen, att någon
annan ev skulle få pryda sitt hem med
detta pris, ser dyster ut. Vi andra får bli
llte aggressivare på kappseglingen - den
före kräftskivan ni vet!)

Det delades också ut lotterivinster till
lyckliga vinnare.

Till efterrätten (glass med varm hjortron-
sylt) blev det talarnas stund. Oidföran-
den tackade avgående funktionärer
ingen nämnd och ingen glömd. Kerstin
Nyman höll sitt bejubladä traditionella
tal till MANNEN. Undertecknad saknar
talet till VÅnEru och framförallt till
KVINNAN, som Bernhard Carlsson alltid
höll på våra årsfester förr. Vem törs
återu ppta den trad itionen ??

Serveringspersonalen drog sig tillbaka!
TACK alla tjejer som ordnade och
donqde,så att allt fungerade med
middagen och tack även ni grabbar som
diskadä och torkade efter ma1en.

,r

Ni som inte ";;;;å;å?ffiåi;iä;;-- I
I

29 januari, kan läsa information om
beslutade nyheter i "prislistan" isenaste
utskicket till alla medlemmar!

l- ?.- -

i OBK's visbok finns att köpa för 30:- i

hos Bian Björk, tfn 08/ 550 11 5 11....
(visst köper Du en sån.... ju fler Du köper desto
billigare .köper Du 2 får Du dem för 50:- kr)

Säljes
Optimistrigg (trä, äldre) inkl. segel 250:-,
Centerbord 100:-, Roder 100:-
Allt för 400:-.
Lars Klas6n, tel 550 195 70 (bostaden),
tel arbetet 7 38 51 75.

Uthyres
Facil26 (-78) m utomb. a kojpl., ej värm., i

övrigt fullt utrustad.
Pris 1 500:- - 3000:- / vecka, beroende på
tid(punkt).
Lars Klas6n, tel 550 195
tel arbetet 7 38 51 75.

70 (bostaden),
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Erbjudande till seglarintresserade barn och föräldrar
utan egen jolle.

östertälje Båtklubb äger en liten flotta med segeljollar, som passar såväl
barn som vuxna med olika seglarerfarenhet. Dessa jollar skulle kunna
utnyttjas betydligt bättre ån idag. Vi har ibland problem med tillsyn och
löpande underhåll av båtarna. Vi tycker det vore bra om fler utnyttjade
båtarna och att de som använder båtarna åven bidrager till underhållet i

rimlig omfattning.

Tanken bakom följande erbjudande är att någon eller några föräldrar tilldelas
en jolle på mycket förmånliga villkor under året. De som tilldelas en jolle
kan fritt disponera jollen, när den inte behövs för seglarläger(lvecka per år)
eller seglarkurs( 1 gång per vecka under höst och vår). Kravet är att jollen
ses till och att den hålls i likvärdigt eller bättre skick jämfört med när den
lämnades ut.

Tänk vad kul ni kan ha genom att tex. segla tillsammans med era barn under
soliga sommardagar. Det är även nyttigt och ofta roligt att tillsammans fixa
småfel och annat som behöver åtgärdas. Reparationer som är mer krävande
kan vår båtfogde hjälpa till med, vi håller med material som behövs för
löpande underhåll. Råd och tips vid oklarheter finns det alltid mojlighet att få.

Vi har nu även en uppvärmd lokal så att repaBtioner kan göras året om när
tid finnes.

Det är alltså inget problem att klara av detta även om du är ovan som
båtägare. Du får däremot en massa erfarenhet.

Priset per jolle och säsong är så lågt som Okr för att alla som är intresserade
skall ha råd.(en jolle kostar ofta 400kr för en enda dag hos båtuthyrare)

Vill du slå till och välja ut din jolle eller veta mera så kontakta
ungdomsledaren Lars Klasen tel. 550 84676 eller båtfogden Sven Hjelm tel.
550 14918. Först till kvarn.....

Passa på och slå till, vi behöver ditt engagemang för att det skall bli möjligt
att erbjuda ungdomar möjligheter till att prova på den bästa formen av
friti dssysse I sättn i ng.

Att segta är nödvändigt !

Styrelsen för Östertälje Båtklubb
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Vi på redaktionen önskar
alla iBåtklubben
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En seglare ber inte om
MEDVIND....
.... han lär sig SEGLA!
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