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Den ljusnande framtid är -
VAR - det är vad det äf,..,.
...trots sedvanllg kyla och snö i mars. Båtmässan är
överstökad - stöne (och dyrare?) än någonsin. Man
går dock dit ändå för det är liksom starten på
båtsäsongen. En del har ju säsong hela tiden förstås -
dom som Uytt Oåt t.ex. I skrivande stund är det bara
fyra helger kvar, inkl. påsken, till sjösättningen, så
jobba på... . Båten ska i sjönll
Och efter sjösättning - sedvanligt knytkalas.

Maritha Hjelm

Ordförande har ordet!

Tiden rasar i väg och det är sjösättning på gång fastän
(i skrivandets stund) termometem visar på minus två
och det är snö i luften.

Runtomkring oss finns, återigen, nya exploaterings-
planer. Bebyggelse planeras vid gamla Reningsverket
och klubben fick för ett par veckor sedan ett planför-
slag för kännedom och eventuellt yttrande. Det verkar
dock som om byggnationen vid lgelsta, för tillfället,
ligger på is, men så fort man löst finansieringen för
marksaneringen så räknar man med att köra igång.
Byggnationen vid Badhuset är i gång, åtminstone
markaöetet. Därutöver ryktas det om att man åter
aktiverat byggplanema vid Glasberga.

All denna bebyggelse kommer säkert att generera en
ökad efterfrågan på båtplatser hos ÖAf. I dagsläget
har vi dock några platser till salu i sjön och på land, så
vi klarar av att ta upp ca 15 båtar ytterligare till
hös{en. Har ni vänner och bekanta som är intresse-
rade av att gå med i klubben och ha sin båt i ÖBK, så
be dem höra av sig till vår nya Hamnkapten Seppo
Peltonen eller till Bengt Björk.

På Radön händer det också en del. Stockholms Stad,
som vi hyr marken av, vill sälja ut allt markinnehav i

grannkommunema och har därför styckat av tomter

runt "våra" stugor på Radön. Det innebär att stug-
ägarna kommer att erbjudas att köpa sina tomter och vi
i klubben kommer att fortsätta att hyra södra delen av
Radön för klubbens ändamå|.

I övrigt kan vi konstatera att det mesta är under kontroll
och inga större arbeten är planerade inför säsongen. Vi
kan koncentrera oss på det som är det allra viktigaste
för oss - båtlivet.

Föna säsongen var ingen hcijdare men jag har hört,
från säkra källor, att årets säsong kommer att bli den
bästa under detta årtusende så nu gäller det att fort-
sätta förberedelserna och se till att vi är väl rustade
inför kommande "kanonsommaf .

vi ses till sJÖssl
lngvar Bingman - Ordförande

Nya SönnnUNDSREGATTAN

Som numera inte är ny. | år är det åttonde upplagan
som går av stapeln....,

...Lördagen den 16 juni i Trosa.
Detta evenemang är ett samarrangemang av SBK,
SBS, TBK och ÖBX. Regailan är en deltävling i

Östra Sörmlands LYS-CUP. Dessutom arrangeras
DM för Express, M30 och Rival 22.

Målsättningen med regattan är, att det ska bli en
stor seglingsfesl för alla. lnriktningen har hela tiden
varit familjesegling. Så kallade 'proffsbesätt-
ningaf är givetvis också välkomna, det är ju en
seglarfest för alla.

Hur har då intresset varit i ÖBK? Sisådär. De
senaste åren har fem resp. sju båtar deltagit.
Långtifrån godkänt. Vi har inte det minsta
deltagarantalet, men näst intill. Hur skulle det vara
om alla deltagande ÖBK:are värvade en ny
deltagare. Vår position (status) skulle fööättras
åtsrilligt.

Under hela säsongen träffar man folk som säger:
'Sörmlandsregattan får ni inte lägga nef. Det har vi
inte tänkt heller. Det är ju inte vi som styr detta. Det
är ju ni som tävlar som styr det hela. Ställer inte
seglarna upp - då försvinner Sörmlandsregattan.
Bollen ligger hos er SEGLARE - STÄLL UPPI!

Väl mött i Trosa lördagen den 16 juni!

Gerhard Lindströrm
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Rapporter från årsmötet 28 januari
(sammanfattat av Marita Hjelm)

Ett 40-tal medlemmar kom till mötet. Kalle Skoogh
valdes till mötesordförande. Revisorema konstate-
rade, att klubben gått med en skaplig vinst under
det gångna året (inga större och konstnadskrävande
reparationer/aöeten).

övrigt:
Nya funktionärer:

Arne Waldau - ny som bryggansvarig, brygga D,
efter Rune "Kirre" Johansson. Christer Björk kan
tänka sig att ta över ungdomskommitt6en, men
vill då ha någon mer med sig. Ta tilltället i akt
att jobba aktivt tillsammans med våra efterföljare
i klubben. Baöro Svensson går in som klubF
husvärd efter Hans Örvind.

Bryggpriser.
Förslag: att platsema räknas upp 5olo på 1996
års priser. Kassören räknar vidare och beslut tas
senare.

Radön:
Underhållsåtgärdema är slutförda utom en ny
bod. Stockholms stad går vidare med planema
på styckning/försäljning av stugtomter på Radön.
Beräknat pris per tomt, ca 100.000 kronor. Varje
enskild stugägare har enligt jordabalken 1:a-
handsrätt att köpa sin tomt och kommer att bli
kontaktad av försäljningsavdelningen på Stock-
holms Stad. Ö9rc kommer enligt planema även i

fortsättningen få hyra sin del på RaOrin. Bastun
är gemensam egendom - en eventuell flyttning
diskuterades.
Klubbstugan hyrs ut under tiden 116 - 31/8. Nu
finns även en stugbåt som ingår i hyran. Even-
tuell straffavgift för sena avbokningar diskute-
rades. Frågan tas upp igen istyrelsen.

Kubbhuset:
Klubbhusets golv har slipats och lackats.

'Hamnen:

Eldragningama måste ses över under våren.
Material finns hemma och det är bara at sätta
igång.

Avgifter.
Endast avglften för Junlorer (som inte lngår i
"familjeavgiften) höjdes till 75:- kronor. Övriga
avgifter och arvoden är oförändrade.

Arbetspliffien:
lnga förändringar (bra uppslutning under det
gångna året).

SKEF:
En presentationsskrift kommer under året, Ett
samgående med seglarfööunden diskuteras
inom fööundet. Sven Hjelm är vår kontakt-
person.

Häll Sverige rent:
Denna stifielse kommer att dela ut "BL\
FIAGG' även för båtklubbar.

Ejösättningsdagar.
21 apnl
5 maj
Se anslag i klubbhuset.
Glöm inte knytkalaset, efter sjösättningen!

Wb i ld n i n g a r/fö re I ä s n i n ga r.
Kjell Åberg, vår studieorganisatör, vill ha id6er om
lämpliga utbildningar eller föreläsningar.

Allmän information från årsmötet
GtÖM INTE ATT LASA EFTER DIG

(både klubbhuset och bommen)
Vänligen LAS aven om du inte vet att du är sistt

Efter mötet bjöd klubben på kaffe (vilket blev lite på e,.
höft, eftersom kaffemåttet var borta) med doppl

Håll utkik efter anslag om olika arbeten.

Arsfesten - 19 februari 2001
Ungefär 65 hungriga medlemmar stormade in i festloka-
len och matmor (undertecknad) stod tillsammans med
övriga i matkommitt6n och våndades i köket. Potatisen
hade inte kokat upp. Som tur var hade baren öppnat.
Så nar i efterhand kan vi säga att affärema gick bra i
baren.

Efier sju sorger och åtta bedrövelser kokade potatisen
och vi fick vårt lystmäte mättat i form av sill och potatis,
helstekt biffrad med broccolibuketter och potatis-
gratäng, glass och hallonsås. Serveringspersonalen fick
vila sina trötta medan "gossama' serverade glassen.
Talet till våren uteblev och det var ju inte särskilt vårlikt
ute i alla fall, med snöfall och några minuSgrader. Ord-
föranden fick uttala båtKubbens tack fcir gott arbete till
Bengt Björk, som avgick som hamnkapten. Han fick e

fin blomsteöukett som bevis på vår uppskattning.
Lotteriet gick över förväntan - jag tror att alla lotter
såldes. Enmansorkestem lät som en hel orkesfier, även
i år, trots en liten (vår?)förkylning. Det var många lur-
viga som svängdes på Oansgolvet. Det gick ganska hä'
tigt till också, med "lite blodvite'. Vi behövde dock inte
kalla på plingplong-bilen.

Tack för den goda maten Astra-kocken och tack mat-
kommitt6n. Ett stort tack till Fredrik Johansson och hans
hjälprcda i köket!

När vi äntligen samlat ihoB oss för hemgång (varför kan
man aklrig gå hem i tid?), var det som vanligt några
saker som blev över, Var det Askungen som tappade,
inte skon, men en liten rosett tillhörande skon? En som
knutit upp slipsen hade tappat sin slipshållare. Sakema
finns nu i styrelserummet - på skrivbordet.

Städningen dagen efter går den också, bara man kom-
mer igång. TACK Gösta, för att Du leder och födelar
aöetet, det behtivs när det går i ultrarapid!

SEGLA VÄLI Marita Hjelm
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Från Seglingskommitt6en

Äntligen lite vårväffne. Så brukar jag börja denna spalt
och i år i skrivandets stund stämmer det bättre än något
år tidigare.

I år är det ÖBK som håller i

"Södertälj*Mäshren".
För er som inte vet vad det innebär kan jag berätta att
ÖBK, SBK och SBS tillsammans arangerar detta mäs-
terskap.

Som första race ingår SBK's "Mälarödistansen"den 19
maj vid Slandö Kalv. För er som aldrig varit där kan jag
varmt rekommendera ett besök.

Som andra race ingår SBS's "Askö Runt" ute vid Fi-
fong den 11 augusti.

Som tedje och sista race ingår'ÖBK's "Radön Qwn"
den 15 september vid Radön.

Övriga seglingar som ÖBK affangerar:

Flygarköret den 24 ma1

Distanssegling från Radön till Långö, där det
brukar bli fotboll eller brännboll samt grillning på
berget om vädret är gynnsamt. Perfekt race för er
som ändå ska ut iskärgården.
Skepparmöte ca 10.oo på nadön.
lngen startavgift och individuell start.

Nya Sörmlandsregattan, 16 juni i Trosa.

En seglarfest i Trosa där ÖBK är medanangör
tillsammans med de andra klubbarna i Södertälje
och Trosa. Se separat artikel om detta.

Alvedon Cup vid Radön den 23 juni

En distanssegling i anslutning till Radön som körs i

samband med midsommarfirandet. Denna segling
har även ett startpris för den som startar snabbast
på skottet.
Skepparmöte ca 10.oo på Radön.

Radön Runt vid Radön, {8 augusti

ÖBK's klubbmästerskap två varv runt Radön. lndi-
viduell start -första båt i mål vinner. Vinsilen ger en
inteckning i vårt fantastiskt fina vandringspris.
Skepparmöte 10.oo på Radön.

Radön Open den 15 september vid Radön.

Klubbens enda öppna segling, där vi bjuder in de andra
klubbama i området. Anmälan till denna segling ska
göras senast den 12 september till någon i seglings-
kommitt6n.

Som avslutning på säsongen har vi jolleseglingar med
tvåmanna-lag "Lucia-köret" den I december (oavsett
väder).

Som avslutning vill jag hälsa alla både gamla och nya
medlemm ar varmt välkomna till dessa kappseglingar.

Seg/rngsko mmiftön
gm Lasse Sundin

\.

^4-ry
Kappsegl i ngskalender för 2001
("sammanfattning")

24 maj Flygarköret....Radön-Långön.
Distanssegling för alla som ändå
ska ut iskärgården.

26 maj Notstickshällan Race, Trosa

16 juni Nya Sörmlandsregattan - Trosa

23 juni "Alvedon Cup" - Radön

11 aug. Askö Runt - Fifong

1 sept. Kringlan Cup - Fifong

?? sept. Höstsegling - Trosa

14 sept. Radön Open - Radön

Det gäller om såväl
målaren som advokaten -

i deras händer kan vitt bli svart

Att lära sig konsten att leva är
en livslång uppgift
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stort TACK
till alla som
har
sponsrat
oss i öex
bl.a.:

Hans Kiessling
Jehanders
Lindboms
Statoil, östertillje
Ahlins Plåt

Apropä sponsning:
Om Du vet eller aöetar hos någon som
kan skänka nnå'tn till våra lotterier, så hör
av Dig till styrelsen. Alla bidrag mottages
med tacksamhet.

Frän HAMNKAPTEN:

Kolla nere i klubben, när
arbetskvällarna ska göras! ! !

Det finns nästan jämt saker
som ska fixas!!!

lnget kan så forgylla det forflutna
som dåligt minne

Uörud klubbkqnrqter!
Du får en iockq (eller en klo(kql

Vörvo l0 nyo försökringstogore till Svensko Siö. Du får en Sebogo-iocko vörd I 695 kr.
Vörvo 3 nyo försökringstogore och du får en Svensko Siö-klocko vörd 200 kn,

Erbiudondet göller till den 1 september. Jockon ör en Sebogo Crew Jocket, grofitgrå, med fleecefoder i moteriol som "ondos".
På ryggen finns web-odressen www.svenskosio.se Skicko in eller meilo nämnen pö de du vörvot somt storlek pö iockon.

SVENSKA SJO
ör båtorgonisotionernos egen försökring

Stiirst i Sverige på båtförsökringor
Högst skodeersöttning ov ollo bolog
I år önnu böttre villkor och premier

Din konrokrmo n . B ian . .Zi.g.r{,. ..!. $.Qrtl
Svensko Siö ör Bötoroonisotionernos Eoen Försökrino för medlemmorno i

Svensko Bbtu n ionen, 
"Suen 

sko Kryssork[ubben, Suen sfo Seg lorförbu ndet,
Novigotionssöllskopel, Kungl Svensko Segel Söllskopet, Kungl Motorböt Klubben
och Soltsiön-Mölorens Bötförbund.

försökror din båt böst
Svensko 5iö AB, Box266, 185 22 Voxholm.

Tel 08-541 330 30. Fox 08-541 328 92.
www.svenskosio.se


