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lnledning......

VAR blev det i år också......
.. trots millennieskifte och allt. Vårtecknen dyker upp
tråOe här och där, de är ju inte datoriserade, tack och
lov! Jodå, jag har sett solglittret i kanalen och suget
infann sig direkt. Båtrustandet ligger dock lite grann i

dvala, den riktiga gnistan har inte infunnit sig än. En
hel del har ny båt (en del har Wå) att ta sig an. Ni
har väl inte glömt det under vintem?? €iå fram med
verktygslådan och matsäcken - vi har en Uåt att
rusta. Man ska svettas in sommaren har jag h<irt, så
vi gör väl det!! Vi syns!!!

Bäten ska i sjön!!
Maritha Hhlm

Ordförande har ordet!

Bäste öBK:are..,..
När jag tänker tillbaka på året som gått, slår det mig,
att det inte alls varit så händelselöst som jag först
tänkte. Vi har visserligen inte byggt något nytt klubb
hus eller något annat projekt av stöne kaliber, men
det har hänt en hel del ändå.

De goda tidema för Sverige vertar även ha smittat
av sig på båtklubben eller hur ska man annars tolka,
att vi efter många år av stiltje pa OåtUytarfronten, nu
har minst 12 nya båtar på namnplan och det kanske
kommer fler.

Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att stug-
ägama på Radön sköter uppgiften att som sin ar-
betsplikt ta ansvar för Radön på ett förtjänstfullt sätt.
Enligt uppgift så har det även fått den effekten att de
lär känna vanandra bättre, vilket bidrar positivt till
klubbandan.

Ett av de tyngre förtroendeuppdragen i klubben är
att vara ansvarig för Strand Hotell, såväl för
uthyming som för skötsel. Gerhard Lindslröm har
haft den uppgiften i fem år octr vl kan tacka honom
för att allt är i bästa skick, när han nu lämnat över
till Rolf Lindh.

På miljösidan har vi nu möjlighet att tömma våra
septitankar med hjälp av den nu färdigställda
anläggningen för tömning som finns på slipbryggan.
Ett bra sätt att minska på Oetastningen på naUs-

liäden. För er som inte har däcksanoidning så kan
jag tipsa om att tala med Pelle Svensson vid Lina,
så njalper han er med material och tips på hur ni
ska göra för att mootera däckstömningsanange-
manget.

Under vintem har vi drabbats av ett antal stormar
som slitit sönder såväl täckningar som skjul. Tyvän
var det Wå nåtar som tippade, varav en ännu är på
reparation. Jag tror att vi i framtiden får vara
beredda på ett ökat antal ovädersdagar med stark
vind, varför vi till hösten behöver förstärka såväl
skjul som stöttor.

Nu när jag sitter och skriver de här radema så har vi
bara några veckor hvar till siösättning och det är
inte långt lsar innan vl får ge oss ut i skärgårdar
och hav för att få höra vattnet porla under stäven -
det är det som är det riktiga båtlivet.

Jag önskar er alla en fin båtsommar med vindama
blåsande från rätt håll och solen gassande från en
molnfri himmel.

lngvar Bingman

GPS - Navigering
Vi tänker starta en studiecirkel om användning av
GPS-navigatorer, onsdagen den 12 april kl 19.oo i

klubbhuset. Vi räknar med att träffas tre gånger och



sid 2

ögx-kanalen

Rapporter från årsmötet ijanuari
(sammanfattat av Marita Hjelm)

Ett 4&tal medlemmar kom till mötet. Kalle Skogh
valdes till mötesordförande. Efter att revisorema
sagrt sitt, konstaterades att klubben gått med liten
men dock vinst under det gångna året.

öwigtfrän ärsröffi.
- Funktionärer: .Stefan Nordlander ersätter efter

inskolning, Gösta Löfgren som kranansvarig.
Seppo Peltonen ersätter på liknande sätt Bengt
Björk som hamnkapten. Paul Wesler ensätter
Gefiard Lindström i seglingskommittön och Rolf
Lind tar över Gerhards uppdrag som klubbhus-
värd. Någon ny besiktningsman efter Äke Karls-
son har vi inte, men är någon intresserad av
uppdraget så står klubben för utbildningen. Är Du
intresserad, hör av Dig till styrelsen. Fe$kom-
mitt€n består nu av två personer sedan
Yngve/Marianne Berghvist avsagt sig uppdraget.
Ungdomskommitt6n är fortfarande vakant. Finns
det någon i det uppväxande släktet som är in-
tresserad, hör av Dig/Er till styrelsen.

- Prisema på bryggplatsema räknas upp nästa år.
- Det går rykten om att Stockholms Stad vill sälja

en del landområden, kanske även Radön.
Styrelsen undersöker om det ligger någon san-
ning i dessa rykten.- Ansvarsfördelningen mellan stugägama på
Radön har fungerat bra.

- SBK har skrivit till alla båtfluUOar i stan och vill
ev hyra rum för sina styrelsemöten och andra
möten (inte fester o dyD och även frireslagit ett
sa marbete i u ngdomsarbetet. Styrelsen sonderar
vidare.

- Muddring och ev förstärtning av kanten vid
nora sjösättningsbryggan diskuterades. Vem
står för kostnaden? Gäller vårt ursprungliga avtal
med kommunen om hamnen? Styrelsen jobbar
vidare med frågan.

- Gamla presenningar ska slängas i container,
inga batterier i miljöboclen!

- Bryggansvariga ska kolla flytkroppama på
bryggoma.

- Det finns bryggplatser till salu från 2,5 m bredd
och stöne.

- Avgifter. Hyra av klubbhuset för icke medlem-
mar höjs till 1500:- kr. Hyra av klubbstugan på
Radön höjs till 1000:- krtuecka eller 150:-
kr./dygn. Elavgiften höjs till 1:- kr/kilowattimme.
Obsl Förbrukningen ska anmähsl

- Aröetsplikten är samma som förut och inga
timmar är specificerade för Radöarbete.
Antingen gör man sina timmar i hamnen eller på
Radön. En extra vaktnatt ger 3 timmars
arbetsplikt.

SKBF har egen hemsida: http:/lwwwbatunionen.com.
Den som vill gå in på specialsidoma, går in på lösen-
ordet: 4takt.

- Sjösättningsdagan 29 april och 13 maj.
På tavlan i styrelserummet finns ett anslag där man kan
anteckna sig.

- Klas6n kommer på styrelsens uppdrag att göra en
skrivelse till kommunen angående planema på flygplats
vid Hall. Enligt Klas6n kan bullemivån på naOOn nå tOO
decibel.

Efter mötet bjrids på faffe med dopp!

För den som är intresserad av ytterligare information - \,
protokollspärmen i klubbhuset.

Håll utkik etur anslag om olika arbebn.

Arsfesten - 18 februari 2ooo fi
Ungefär 60 hungriga medlemmar fick äta sig mätta på
sill/potatis, smör/bnid, helstekt oxfi 16 med broccolibuketter,
potatisgnatäng och rödvinssås, glass/chokladsås. Det är all-
tid lika roligt att se "gossama'servera glassen.

Talet till våren uteblev, men den kom ju ändå. Ordföranden
fick uttala båtklubbens tack för gott arbete till Gerhard, som
avgick som klubbhuwärd. Han fick en blombukett sgq
bevis på vår uppskattning. Lotteriet gick över förvänta
alla lotter såldes. Jag fick korgen! Enmansorkestem lät
som en hel orkester. Repertoaren var trall- och danwänlig,
så alla fick niidvändig motion efter maten. Vet ni att vi har
en sånggrupp (manlig sådan) i klubben? Denna grupp
gjorde ett bejublat första och enda (?) "framträdande'n
festen med Gärdestads "Jag vill ha en egen måne!" Hene
gruppen "Mångubbama' eller??

Tack för den goda maten ASTRA-kocken och tack mat-
kommitt6n. Vi har det extra trevligrt efleråt när pliktema är
över, eller hut? Ett s'tort tack till Fredrik och hans hjälprcda
i köket!! När vi samlat ihop oss för hemgång, var det som
vanligt några saker som blev över. Bl a ett armbandsur
(clam). Det finns i styrelserummet, i träskålen på UorOA.

Nej, vi backade inte uppför Bergmans-backen, det gick bra
ändå.

Marita HJelm



sid 3

OBK-kanalen

Från Segl ingskommitt6n
Seglaråret 1999

Seglarsommaren bjrtd på angenämt väder och hyfsat
många båtar på kappseglingama. "Flygarköret' som
även för år -99 bjdd på kylstaget väder, lockade 12 bä-
tar till start och vann gjorde Lars Jemå i sin Smaragd.

Midsommardagen var det som vanligt dags för ?lve-
don Gup". Äterigen var det en Smaragd som vann, men
denna gång med Jan Eklund vid rodret och han tog
också hem startpriset.

När så dagen var inne för Radön Runt - öBK's KM,
startade hela 14 båtar. Vann gjorde Johan Grevald med
sin Senorita Helmsman och som god tuåa kom Lars
Klas6n, Facil 26. Tredje priset vanns av Ola Bingman,
Diva 39.

| -99 åns upplaga av Radön Open startade hela 25 bå-
tar, uppdelade itvå klasser, beroende på lystalet. I 'sto-
ra" lysklassen (1,12 och över) vann Jonas Sand, SBS i
sin Rival 22, Näa kom vår festfixare Thomas Forslund,
Linjett 32 och tredje platsen belades av Thomas Björk,
JBK i en Smaragd.

I den "lilla' klassen (upp till 1,11) vann Sune Hagberg,
SBS i en Folkbåt. Andra priset gick till JBK's Kalle
Widlert, Express och tredje priset tog Martin Dubois,
SBS i en Minikompis. Bästa ÖeX-båt i den klassen blev
Palle Wester i sin Comfort 30 - tionde plats.

I Luciaseglingn den 11 december hände något märkligt.
Ame Hjelm/Ame Thörqvist yann infe, utan det gjorde
nämligen Christer Björk/Lars Jemå. "Ordningen är
återstanO" sa Kricke när han i det sista racet spöat
Amama. M får väl se.. ..?...?

Seglansäsongen för år 2000 bjuder på några nya titl-
ställningar och för det första ska Seglingens Dag hållas
ihop med Bamcancerfonden den 27 maj. Det kommer
då att bl. a. bjudas på tvtatcn-racing utanför gästham-
nen. Mer information om detta kommer genom affiche-
ring och i lokalpressen.

För det andra ska ÖgX, SBK och SBS introducera ett
nytt koncept: "Södeilälje-Mästaren". För att kunna vara
med och slåss om titeln måste man delta i alla tre race
som ingår, nämligen:

1. SBK's Mälarödistansen 20 maj (vid Slandö Kalv).
2. SBS Askö Runt 5 augusli (vid Fifong).
3. ÖBK's Radön Open 16 september (vid Radön).

lnnan jag avsluter med en liten kappseglingskalender
vill jag bara slälla en liten fråga: "vad kommer att hän-
da med 200Gårets kappseglingsresultat med tanke på
att 20% av alla seglare i klubben har bytt båt?"

Väl mött i skärgården och på banan samt en förhopp
ning om en skön sommar hälsar 

Lasse Suffiin

Kappseglingskalender för 20fi1
("en liten en")

20 maj Mälarti-Disilansen - Slandö

27 maj Notstickhällan Race - Trosa

1 juni Flygarköret - Radön

17 juni Nya Sörmlandsregattan - Trosa

SBS, SBK, TBK och ÖBK
24 juni ?lvedon Cup' - Radön

5 aug. Askö Runt - Fifong

12 aug Radön Runt - Radön

19 aug. Arkö Runt - Oxelösund

26 aug Kringlan Cup - Fifong

2-3 sept. Höstsegling - Trosa

16 sept. Radön Open - Radön

Storm och böljor - hur fick jollarna det?
Kommer ni ihåg stormen 29 november i !iol? Det var
ord och inga visor det! Den stälde ju till en hel del
bekymmer med båtar som välte, båtsklul som flrig som
väderballonger och jollar som fl<ig som leksaksbåtar på
plan. Fortfarande ligger jollama kvar där blåsten släppte
av dem. Jollama måste upp på sina platser igen, innan
sjösättningama börjar, annars är de i vägen. I samma
veva kan det ju tänkas att jollar, som inte går att använ-
da eller göra något åt kommer att slängas? Så alla nl
som vet att ni har en jolle liggande antingen i stället
eller på marken på nora hamnplan, kolla in denll

När ni ändå är i städtagen - ta även reda på era prylar i
baracken och släng sådant som inte används. Ställ det
som används snyggt och prydligt, eller ännu bättre - ta
hem det! På förekommen anledning vet jag fi det
knappt går att ta sig in i baracken för att få fram det
som verkligen ska finnas där, till ALLAS nytta. Nog
tjatat - fram för ordning och reda!!

Maritha Hjetm (som var ordningsman i skolan!)

PS

Mitt i vintem kan det häNa att dagon br och ttoWt
äteruänder. SEGTA VÅL!
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Lokala awikelser kan förekomma
(av Sfen Andråasson, en ö/åsf medlem)

Det talas mycket om kvalitetsutveckling och be-
sparingar inom de skattefinansiära verksamheter-
na; kommuner, landsting och statliga vert. Tycker
mig ana hittills outnyttjade besparingsmöjligheter
bland de statliga verten oclt vill gäma bidna med
ett litet förslag.

Under många år har vi itutats att alltirl lyssna på
sjörapporten innan vi lägger ut; \äxlande vindar
kan bli växande vindaf, eller den här; "det var
något vi glömde..." ack ja... ! Jag br läsaren
tänka sig in iföljande situation ur levande livet:

Man har bunkrat i Västervik och tänker sig att glida
hemåt. Man lyssnar därför noga på sjörapporten
som för aktuellt farvatten utlovar sydväst 4 - 7.
Man tackar och hissar på. Redan på Lusem-

fiärden, som går utå trån Västervik i sydostlig rikt-
ning, får man en vision av att något inte stämmer.
Plattläns och 10 meter!

Med ungdomlig entusiasm intalar man sig då att
detta är ett inlandsfarvatten, som inte omfaftas av
sjörapporten, det blir förstås bättre ordning när
man vikit nomlt ner€ vid Spårö. Det blir det inte
alls. Ytterligare vrid mot nord och riktiga rökare

emellanåt. Man tackar inte längre, Nå, sådant här får
väl alla sin beskärda del av under en normal wensk
sommar pa Onitjan.

Men om man då frågar en meterolog hur det kan bli så
här får man följande war. 'Du måste alltid räkna med
lokala awikelsef'. Vet inte hur det är för övriga klubb
medlemmar, men själv är jag alltid på en lokal plats.
Platsen kan variera med tiden, om vi gör hygglig frarn-
fart, men vid varje enskild tidsenhet är vi förvisso på

en lokal plats - och där kan det alltså vana vilket väder
som helst oavsett vad sjörapporten såger!

Nu säger väl någon ordningsman att det faktiåkt finns
lokala prognoser också. Exemplvis för våra hemma-
vatten från meterologema på Arlanda. Visst, det är de
som i rapport efier rapport kan säga aft i södra ytter-
skärgården ska det blåsa 3 - 6 och då har de ändå i
samma sändning sagt att på Landsort blåser det 10.

Vet de inte själva vad de sa i föna sändningen, eller
räknar de kallt med att lyssnama är så blåSa aft dessa
inte märlter något? Man undrar.

Om det nu är så att styrelsen för vårt vackra land
behöver ytterligare verksamheter att rationalisera och
införa sparbeting och kvalitetfööättringar inom, så
föreslår jag härmed att man tar sig en nogsam titt på
väderleksverket, SMH l.

Gerhard's päninne$e: Glöm inte söRMLANDSREGATTAN - 17 juni i Trosal
Bengts päninnege: Glöm inte låsa BOMMEN nere vid båtklubbenl

Nyårsafton 199912000

Omkring 60 personer tackade ja på ÖBK's inbjudan om knytkalas i Strand
Hotell och Ronnie Forsberg, Gösta Löfgren och jag bestämde oss för att
'ta hand om det hela'. Gösta och Ronnie fixade en suverän fyrverkeri-
ramp och jag ägnade mig åt bordsdukningen.

Alla som anmält sig kom, utom några som råkat ut för influensaliknende
baciller. Många blev säkert konfunderade över att det skulle vara "knyt-
kalas" och visst blev det täta besrik i köket, men med medhavda micro-
ugnar och våra fasta spisar gick det förvånanwärt bra och jag tror alla
upplevde det som den festmåttlO en så'n kväll ska ha.

En tipstävling hade vi med ett par $veckors lottorad som pris, som jag är
uppriktig ledsen över, inte gav någon utdelning. Lotteriet gick att sälja
över förväntan och Lindboms vackna fina matkorg, flera burkar Afrer Eight
som skänkts av Statoil + ytterligare vinster bidrog naturligrtvis till köplus-
ten.

Fyrverteriet blev en succ6 och i den nyfallna snön på altanen önskade vi
vanandra GOTT NYTT Ån laven de som inte deltagit i ätandet utan styrt
kosan till klubben lite senare fiå fvatnn). Dansen blev det också fart på

ocfr likvät på staOningen "dagen eftef.

Jag slutar med att passa på att ön$ka Er som både var med och inte var
med ett riktigfi GoTT NYTr aArAntttt

Hdsningar Elian Bf,5rk

WWW.
svenskosig,Ee.

reck@r'sEEllng
på lnlernet

De 200 lörsto lör en klocho
hbjudondet göller så löng logret röcker,

dock senost till den 30 iuni 2000.
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