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Es ist Unser i der Luft ..... som tysken sa...
I skrivande stund är det svårt att tro det med
halv-meter tjocka isar och 1,5 m tjäle i backen.
Men hoppet finns där, och när solen glittrar
mellan isflaken, så kittlar det till i maggropen. Vi
vet att nu är det inte långt kvar till sjösättningen
- den är ovanligt tidig i år också. Så på med
superunderstället och täckbyxoma och jackan
och gno på......Vi syns uppe på "barrikadema"!

VI SKA 
' 
SJöA"

Ordförande har ordet:

öBK:are

Våren är här med allt vad det innebär för oss
båtfolk. De flesta av oss har nu rustningen
bakom oss och ser fram emot sommarens fär-
der. Medlemskap i en båtklubb som vår, inne-
bär också, att vi har en del andra strängar på
vår lyra, såsom all den kringverksamhet som in-
går i en ideell båtklubbs verksamhet.

Just nu pågår aöetet för fullt med att byta ut ett
stort antal förtöjningsstenar inkl förtöjnings-
kablar till bryggorna, så att bryggoma ligger
kvar där dom ska.

Ett tidigt vårtecken är när ungdomsverksam-
heten sätter igång med kvällsseglingama. I år
har vi svårigheter på ledarsidan och vi efter-
lyser därför några vuxna som kan tänka sig att
avsätta en kväll i veckan för att lära ungdomar

att segla. Vi har en början och det är Alf Jame-
land och Thomas Forslund, som är villiga att
ställa upp och försöka driva en speciell verk-
samhet för flickor. Skälet är att de tycker att
flickoma kommer på mellanhand när de ska
segla tillsammans med pojkarna. De ser en
speciell flickgrupp som en temporär insats i

avvaktan på att flickorna känner sig lite säk-
rare. Detta är väl värt att pröva men det åter-
står då att några tar hand om pojkarna.

Om Du känner att Du vill ställa upp så hör av
Dig till mig eller någon av de andra i styrelsen.
Tala också gärna med Alf eller Thomas, så att
Ni hittar lämpliga dagar. Varför inte slå sig ihop
med någon eller några och klara sin arbetsplikt
genom att lära ungdomar segla, sämre syssel-
sättning kan jag tänka mig.

Så har vi då seglarlägret. Detta är en mycket
uppskattad sysselsättning för många ung-
domar sista veckan på sommarlovet. Här be-
höver vi ett antal ledare i olika åldrar, både
som instruktörer, matmammor och allmänt be-
hjälpliga med allehanda sysslor t ex att köra
följebåt etc. Vi har i dagsläget några som kan
tänka sig att hjälpa till, men ingen som är be-
redd att ta huvudansvaret. En vecka på Radön
i augusti borde väl locka några. Hör av Erl

Så har vi upprustningen av bryggorna på
Radön i vår. Här ska vi ju alla arbeta av fyra
timmar på arbetsplikten. Radökommitt6n sätter
upp lappar på Strand Hotell, där de berättar
när det ska ske och hur vi tar oss dit.

Ja, som Ni ser är det mycket att pyssla med i

båtklubben och det bygger på att vi alla hjälps
åt. Men att vara med i ÖBK är inte bara arbete,
utan vi ska framförallt njuta av sommar och sol
och upptäcka nya vikar och nya vatten att fär-
das på.

En bra BATsommar önskar jag alla
öBK:are

lngvar Bingman - Ordfönnde
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Rapporter från årsmötet i januari

Ett 60-tal medlemmar kom till mötet. Det disku-
terades en hel del saker. Bryggoma i hamnen
ska repareras som lngvar nämnde. Detta kom-
mer att kosta en extra liten slant i år för varje
bryggplatsägare, 300 kronor.

Vi kommer förmodligen också att ingå i ett
miljövårdsprojekt - tömning av båttoaletter. Det
kommer däremot inte att kosta oss något,
eftersom det är ett pilotprojekt. Svenne Hjelm
vet att berätta mer om det.

Mötet tog också ett beslut på att alla båtägare
måste ha justa vaggor (eller dylikt) inför hös-
tens upptagning -annars blir båten kvar i

sjön. Detta på förekommen anledning. Ett
allvarligt tillbud inträffade i höstas vid upptag-
ningarna och det var ytterst nära att Tommy R.

hamnat under en båt. Hans goda fysik räddade
honom.

Det har också tillkommit nya funktionärer - se
info i blåa broschyren.

Vi behöver fler intresserade till vår ungdoms-
verksamhet; för omväxlings skull har flickorna
kommit i första rummet, eftersom Alf och
Thomas tar sig an dom. Men, vem tar hand om
pojkarna?. Det finns säkert medlemmar som
har id6er om ungdomsverksamheten och vill
förverkliga dessa. Att lära ungdomarna segla
är ju en sak, men det finns även andra saker
att föra vidare till det uppvåxande släktet, t ex
hur man uppträder på sjön - vett och etikett -
miljöhänsyn m m. Ta chansen!

Övrigt som diskuterades från mötet kan Du
läsa om i protokollet som finns i klubbhuset.

Efter mötet bjöds på kaffe med doPP!

Arsfesten...
..... den hölls 17 februari. Ca 90 personer åt-
njöt sill och potatis, burgundisk köttgryta med
ris (med broccoli till - som inte var broccoli) och
så förstås glass. Apropå sillen, den är numera
så viktig på festen så det tas beslut i styrelsen
om den... Det Ni!

April 1995

Ordförande avtackade en del "gamla" funktio-
närer - Klasån och lvor (evigt ung) och höll på
att sabotera hela glassarrangemanget. Men det
är sånt man får ta som "tant" i matkommittåen.
lvor gjorde en bekännelse, som inte kommit till
kännedom hittills (Expressen hade inte fått nys
om detta!). Han hade minnsann tagit emot
muta från en, som väldigt gärna ville ha brygg-
plats i hamnen. lvor fick en flaska Whisky, men
inte fick vedeöörande någon bryggplats för
det. Men det är så länge sen nu, så flaskan är
urdrucken och saken pieskriberad. Sen var det
lotterier och tal (bl a till mannen). Talet till
kvinnan kommer förmodligen nästa fest, så vi
väntar med spänning.

Sen var det dans till Trosabandet "Lattjo Live-
band". Det var drag, det vill jag lova, till sena
natta. Det är tur att vi ligger avsides! Alla
buggare fick sitt lystmäte och jag kan tro att
många hade träningsväk lite här och där på
söndagen, inte bara i huvudet(?!?).

Att det alltid ska vara så kallt när man ska hem
efter festen och uppförslut! Kan vi få en släplift
till Dan Bergmansbacken till nästa år? Nåja,
man ska inte bara klaga. Kul hade vi!

A

ru
Snart kan vi öppna
SECOND-HAND-försäljning i öBK

Efter ett år som klubbhusvärd kan man direkt
konstatera att de flesta uthyrningarna fungerat
bra. Vi har fått ett bra överskott, framförallt på

klädsidan.

Några har smitit hem utan skor, mössa, jacka,
halsdukar m m. De som gått hem utan svarta
skor har jag stor förståelse för, eftersom risken
att glömma ta av sig skorna före sänggåendet
kanske var stor?? Enligt äldre erfaret båtfolk lär
ju sovandet med svarta skor på, skapa ett visst
mått av "pannknacK' morgonen därpå.

Ni som saknar några persedlar i garderoben är
välkomna med en beskrivning, så får Ni tillbaka
föremålen.

De persedlar som inte avhämtas före 30 mai.
kommer att skänkas till något välgörande
ändamå1.

Gerhard Lindström
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Nägra rader .....
.............från seg I i ngskom m itt6n

Vi börjar med en tillbakablick på den gångna
säsongen och lite resultat.

Det jättefina seglingsåret 1995 började som
vanligt med "Flygarköref' där hela 15 båtar
kom till start. De som hade mest bråttom till fot-
bollsmatchen på Långö var Ame/Marita Hjelm.
Med båten, Banner 30, fullastad med bam och
bambam lyckades de hitta rätt bland de kniviga
vindvridena söder om Regam. Den nordliga
vinden tog bara slut och hade sedan väldigt
svårt att bestämma sig, men till slut blev den
sydvästlig. Som andra båt anlände Sasse/ /Eva
Sundin med sin Sveakryssare och båt tre blev
Lars/Eva Jernå med Smaragd'en.

Fotbollsmatchen höll på att bli inställd, efter-
som 213 av den fina gräsplanen var uppbökad
av vildsvin. Trots allt spelades en tuff match,
som bjöd på många roliga bollar.

Efter matchen var det bad för de som vågade,
sedan grillning och mysig samvaro i den ned-
gående kvällssolen.

Efter mycket blåsig midsommardag, valde vi att
flytta Alvedon Cup från lördagen till söndagen.
Vid den gemensamma starten med 9 båtar, höll
sig Christer Björk framme och snodde startpriset,
tätt följd av Arne Hjelm. Christer och hans
gubbar fullfölljde sedan snyggt och tog hem 1:a
platsen. 2:a kom Mattias Sundin och Arne Hjelm
blev 3:a.

När det så var dags för Klubbmästerskapet,
Radön Runt, visade det sig att Christer Björk
inte skulle vara med. Då var det många som
tänkte att nu dj.... Christer har nämligen vunnit
de senaste fyra åren.

Det var ganska lätta vindar och Ame Hjelm
trodde nog efter halva racet att han skulle dra
det längsta strået, ända tills han insåg att båten
långt där framme också var med och tävlade.
Den båten, en Facil 26 med Lars Klas6n vid rod-
ret, vann med drygt 8 minuter tillgodo till 2:an
Arne Hjelm, med nästan 4 minuter till 3:an
Mattias Sundin.

När det var dags för klubbens enda öppna
segling "Radön Open", blåste det en ostlig bris,
snudd på kulin g. 21 båtar kom till start och alla,
framförallt de som hade spinnakem uppe hade
vådliga resor ner till rundningsmärket i Järna-
tjärden.

April 1995

Efter målgång, visade det sig att bara 1 båt brutit,
trots det tuffa racet.
1:a i klass 3 med spinnaker blev Mats Tillbom,

Rangsta BK i en X99,
2:a kom Lasse Vager, ÖAX med sin Express och
3:a kom Stefan Andersson, SBS med sin SK40.

Klassen utan spinn vann Stig Kranberg, Järna BK
med M25 med 3 sekunders marginal till 2:an
Christer Björk, ÖAX med sin M3O:a. 3:an, Uffe
Rönnqvist, SBS med sin Rival 22 var bara 24
sekunder efter Christer. Jämnt så det förslår.

Vid årets sista segling Lucia-köret, vann Arne
Hjelm och Arne Törqvist. Alla de andra kom 2:a.
Som vanligt var det mycket vindfattigt - mest
strömmar från slussen. Festkommitt6en skötte sig
exemplariskt och bjöd på korv (80 st drygt).Trots
det så slank det ner en och annan pizza + lite
annat vid knytkalaset efteråt i klubbhuset. Svenne
Hjelm hade även lite seglingsvideor med sig som
han förnöjde oss med.

Vi i seglingskommittåen hoppas att ännu fler hittar
till kappseglingsbanorna. I nästa spalt följer tips
om en del tävlingar, som ligger bra tlll under
säsongen som kommer SNART:

16 maj Distanskappsegling

31 maj/1 juni Nattköret, Distanssegling
uppe i Stockholms skärgård
med start i Trosa

Qil( rnformations-KANALEN

15 juni

22 juni

Nya Sörmlandsregattan

Kappsegling "Alvedon Cup"

10 augusti Klubbkappsegling "Radön Runf'

14 september Kappsegling "Radön Open"

28 september Sista Rycket i Trosa

14 december Jolleseglingar på lgelstaviken

Väl mött i skärgården och på banan
hälsar

Seglingskommittöen

Det samlas inte damm på den
som är ute i blåsväder.

Magnus von Platen
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Tala om verkli

I juli förra året var jag bjuden på gubbsegling
en vecka och av den anledningen skrev jag ett
meddelande till vakterna vecka 28 som följer:

"Jag är tacksam för en liten tiänst under
veckan. Däcket på "Bäverhyddan" (Plats
C59) behöver vattnas en gäng pä kvällen

Tack på färhand
Gerhard Lindstöm "

Jag blev verkligen ihågkommen. Ett protokoll
över vattningen upprättades och jag återger
här anteckningarna.

QBK Informations-KANALEN

Bäverhyddan vattnad
1On och 1117
'1217 och 1317
14n
15n
16n

kl 23.oo
kl24.oo
kt 00.54,
kt 23.20
kl22.oo - 03.30

Den sista natten var bevattningen över-
väldigande, vilket framgår av följande historia.

"Bäverhyddan" bevattnad hela natten av reg-
nets gud "JUPITER PLUVIUS". Därför har
mänsklig bevattning synts mig vanvördig.

Jag tolkar Jupiter Pluvius ingripande som upp-
skattning av insatserna från vakterna vecka 28
för Din räkning. Men äran tillkommer självfallet
Jupiter Pluvius. Som tack för den ynnerst Du
visats av Jupiter Pluvius föreslår jag att Du
döper däcket på "Bäverhyddan" till Pluvius och
att vi vakter, vecka 28, inbjudes deltaga som
dopvittnen.

Att döpa till hela "Jupiter Pluvius" syns mig
förmätet när det gäller en gud. Jag tror att
Jupiter Pluvius uppskattar moderationen till
Pluvius och att Du därigenom kommer att
åtjnuta hans bevågenhet i all framtid vad
gäller "Bäverhyddans" däck.

Vattenhälsningar frän en av
Jupiter Pluvius vasaller Per Lidstöm

April 1 995

Vad säger man efter denna verbala utsväv-
ning?

Det enda jag kan åstadkomma är

ETT VARMT TACKI

till alla som bevattnade "Bäverhyddan". Jag
planerar nu en försenad dopakt under försom-
maren. Hoppas jag inte drojt för länge.

Hälsningar
Gerhard Lindström

Rrvs^rr rG

Trapez-jolle stulen (?)
Hittelön 2000 kronor

Min Trapez-jolle försvann från Radön i slutet av
oktober, riggad och segelklar. Troligen stulen.

Tacksam om Du håller ögonen öppna när Du
är ute. Hittelön 2000 kronor. Aven tips belönas.

Beskivnina:
Trapez Singlehander (konstruktör Elvström) är
en stor segeljolle: 4,8 x 7 meter. "Racigf' ut-
seende. Kan sägas likna en stor Laser, men
karakteristiskt är att den har en mintgrön ovan-
sida. Vit bordläggning, roder och centeÖord.
Allt i glasfiberplast. Stagad lättmetallrigg med
spridare typ diamant.

Lars Klasån -tel 550 195 70 arb. 17 385 175

Är Du TRÖTT på att segla i diket mellan Oaxen
och hamnen varje helg? Då kan Du för en
reducerad hamnavgift lägga båten kvar i Trosa.

Efter förhandlingar med hamnfogden, Gösta
Eriksson, har följande överenskommelse gjorts
för ÖBK:s medlemmar under "icke-säsong"
118 - 30/9 -96. Sön.-kväll till fre.kväll 150:- kr.

Stannar Du kvar lör./sön. tillkommer SO:-/dygn.
Halv säsong 118 - 30/9 kronor 800:-.

Hur fung erar detta praktiskt?
Ta med Ditt klubbkort, försett med tydligt namn.
Kontakta hamnfogden (Gösta Eriksson) eller
tala in på telefonsvararen 01 56/161 11 ,

meddela vilken hamnplats Du förtöjt på. Var
beredd visa "legg"

Gerhard Lindström

.o

,{r'
ga båWänner
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I nformation från WATSKI-butiken

Watskibutiken "Sjö & Snö Proffsen" belägen i

Fritidshuset, Gästhamnen, drivs sedan ett år i ny
regi. De två ägama, Thomas Feieöach och
Anders Persson, har tidigare lång erfarenhet från
svensk verkstadsindustri och från datorindustrin.

De har nu satt upp som mål för'Sjö & Snö" att
driva verksamheten med kunden i fokus. Detta
innebär att produkter ska levereras i rätt tid, till
rätt kvalitet och till rätt pris.

Ett steg i den nya inriktningen är att de alltid
begär namn och telefonnummer vid beställ-
ningar. De gör det för att kunna meddela när
varan kommit eller om något problem uppstått
med varan eller leveransen.

För att öka servicegraden och införa andra för-
ändringar, ser de gärna att någon sorts grupp
etableras mellan båtklubbarna och dem, ex.vis
ett "butiksråd". Om ett forum kan etableras, ser
de framför sig en båttillbehörsbutik som alla
parter kommer att få stor nytta och glädje av.
Underlag for temakvällar, demonstrationer etc
skulle kunna planeras enligt önskemål och behov
på ett tillrättalagt sätt för oss i båtklubben.

April 1996

Sortimentet består idag av:

Tillbehör - huvudsakligen ur Watski-katalogen -
men även tillbehör från Byggplast, Rocca,
Plastimo, Silva m fl finns i deras sortiment.
Yamaha utombordsmotorer, men även andra
Yamahaprodukter kan levereras såsom gummL
båtar, elverk, pumpar mm. Båtprogrammet om-
fattar för närvarande produkter från Crescent,
Terhi samt Pioner.

De eöjuder båtklubbens medlemmar en rabattt
på

8% vid köp för minst 40O:-kronor
mot uppvisande av medlemskort

Rabatten gäller dock INTE på kampanjvaror,
båtar eller motorer.

På vinterhalvåret hyr Watskibutiken ut slalom-
utrustning och snowboards samt har en komplett
skidverkstad med en riktig stenslip för kanter och
belag.

Med ovan nämnda forum och på några års sikt
borde detta ge Södertälje - en av Sveriges
båttätaste städer - den tillbehörsbutik som
rätteligen ska finnas här.

Hur märker man att vintern är
nära?
- Det börjar bli sent tidigare!!!

Det är svårt att vara kvinna.
Man ska tänka som en man,
uppföra sig som en dam,
se ut som en flicka och
aöeta som en häst.ll?l?

tt alltid vara en smula bam. DET är att vara verkligt vuxen,
Jergenij Jeftusjenko

5

Nyfikne Grönblad var avundsjuk på
ens pool och ville bräcka grannen och

byggde därför tre.

Det är en med varmt vatten, en med kallt
en utan vatten.

Utan vatten? sa grannen frågande, vad i

in dar ska de vara bra tör?

Tja, sa Grönblad, det är ju inte alla som
n simma....
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Sörmlands-Regattan

15 juni 1996

Du ställer väl upp

Under min tid som funktionär i regattan har
Ögf varit bra representerat. Dock är inget så
bra, att det inte kan bli bättre.

Förra året startade sju ÖBK-båtar. Varför inte
sikta på ytterligare några till. Tio Öef-Oatar är
ju inte ett oöverkomligt antal med tanke på
klubbens kappseglingsintresse.

Kappseglingen som sådan är en familjevänlig
tävling. Man behöver inte vara så väldigt ruti-
nerad. Börja med att segla någon av distans-
banoma. De är inte så "tajta" som banseg-
lingarna, offi Du känner Dig lite orutinerad.

DÄRFÖR alla ÖgX-seglare - Visa nu att det
finns lite dj....r anamma i Er. - STÄLL UPP!!
Program finns i Strand Hotell.

Varför kan inte ÖeX mönstra en "tjejbåf'??
Flera andra klubbar kommer ju med en sådan!
Ska vi vara sämre än dom andra??

ÖaX-tjejer visa att det finns GOO i Er också.

Väl mött på startlinjen i TROSA.

En av
Sörmlandsregattans funktionärer

Gerhard Lindström

AggA

Vi på redaktionen
Maritha Hjelm och
Bian Björk önskar
alla i ÖAr

&g
Festkommitt6en vill passa på att
tacka de företag som sponsrat

öAX med lotterivinster

Watski Sjö & Snö
Södertälje Fiskredskap

Lindboms Livs
Statoil Östertälje

Ahlins Plåt
Naturvårdsverket

TACK
Som klubbhusvärd vill jag här framföra ett
VARMT TACK
till

Södertälje Båtklubb och
Föreningen Flottans Män

som hedrat oss med en gåva och skänkt
var sin klubbstandert till vårt klubbhus.

Gerhard Lindström, K ubbh u svärd

ÖBK:are - här passar vi på att
varmt tacka UNDERAS AB.

En liten uppmaning från
redaktionen:

Kom ihäg gärdagen,
Dröm om morgondag€f,,
men - LEV IDAGII

6
TREVLIG SOMMAR


