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I den häärliga våår....!
Ja, det kan man säga. Vårkänsloma spritter i kroppen,
eller är det månne darmingama efter slipmaskinen? -
strunt samma - det är ljuvligt! Men var beredda på
"aprillasnö är fåragö'.

Båtsäsongen har börjat med rustningen inför sjösätt-
ningen. Ni har väl hittat åtgärOslistan som skrevs i

höstas och börjat pricka av på den, eller? Det är snart
dags för plumset, första datum är den 27 apnl. Dra åt
alla slangklämmor och genomföringar för då ska
båten i sjön.....

..... uti våårsolens glans!

Glöm inte knytkalaset efteråtl

Maritha Hjelm

Ordförande har ordet!

Ja - så är det äntligen VAR. Aktiviteter har pågått
hela vintem under vissa skjul, så det ska bli kul att se
ett antal fågel fenixar träda fram när skjulen rivs.

Som ordförande känns det fint att kunna berätta för er
att klubben står stark, bra ekonomi och för tillfället
inga yttre hot i form av att man vill bygga på vår
uppläggningsmark. Det hotet betraktar vi som passe-

rat. Däremot kan vi räkna med att man sätter igång bygg-
nationen i Reningsverksviken framöver. Alla planer är nu
klara så det finns inga kvarstående hinder för mark-
ägaren HSB.

Vinterstormama har gått hårt åt våra bryggor på Radön,
så där har vi att göra innan allt blir som det varit.
Beträffande Radön så har markägaren, Stockholms Stad,
styckat av tomter runt de hus som ligger inom klubbens
område och man räknar med att under innevarande år
eöjuda stugägama att köpa sina tomter. Det kommer
kanske att få effekter på skötselfrågor och även ekono-
miska konsekvenser, eftersom stugägamas avgifter till
klubben varit ett stort bidrag till anendekostnadema.

För tillfället har vi några platser lediga i hamnen,
lämpliga för mindre båtar, så om ni hör talas om att
någon söker båtplats så hänvisa dem till Seppo eller
Bengt. När det gäller vinteruppläggning kan vi ta emot
även lite stöne båtar.

Vi kan tyvän konstatera att vi även i år misslyckats
med att finna någon, eller några, som är villiga att
driva ungdomsverksamhet i klubbens regi. Det är synd
att de bam och unga som växer upp inte får den
introduktionen till båtlivet som är så viktig. Som ni vet
så har vi fortfarande några segeljollar och en bra
snunebåt avsedda för ungdomsverksamhet samt inte
minst klubbstugan på Radön som naturligtvis är en
tillgång.

Det är trevligt att se en del nya ansikten nere på hamn-
plan och lika trevligt skulle det vara att möta alla nya
medlemmar runt midsommarstången på Radön och vid
kräftskivan i augusti. Just våra fester är bra tillfällen för
inte minst nya medlemmar att lära känna klubben och
äldre medlemmar.

Men det viktigaste med att ha båt är ju naturligtvis
att vistas på sjön.

Så vi ses på fiärdarna!
lngvar Bingman

OBS!

När båten väl är i sjön för sommerens turer, vill
ÖAX ge en uppmaning till samtliga båtägare:

"Kolla båtvaggorna, SMÖRJ bultar och stöttor, så
att upptagningen av båtarna i höst kan ske med
bästa möjliga resultat."

ö
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Rapporter från årsmötet27 januari
(sammanfattat av Marita Hjelm)

Cirka 40 medlemmar kom till mötet (glädjande nog
kom det även yngre medlemmar). Jan Eklund val-
des till mötesordförande. Revisorema meddelade
att klubben gått med en viss vinst även år 2001,
eftersom klubben inte haft några stöne utgifter för
reparation och underhåll.

övrigt:
Funktionärer:

Omval av tidigare valda
(se det tidigare utskickade klubbkortet).
UngdomskommittÖn är fortfarande i träda - vem
vill aöeta med våra unga i klubben? Gå ihop
några stycken och dela på loOnet så behöver det
inte bli för betungande!

Bryggpriser.
lngen uppräkning av prisema. Kontinuerlig över-
syn görs.

Radön:
lnget nytt angående Stockholms Stads försälj-
ning av tomter på Radön. Styrelsen bevakar.
Klubben har möjlighet att köpa eller hyra sin del
av Radön (den södra delen).
Toaleftema - förmultningsprocessen går trögt,
beslutades att inköpa en ny toalett för att kunna
stänga en helt under ett år.
Gamla vedboden vid klubbhuset ska fräschas
upp, städas ur och få ny panel utuändigt.
Bastun kan stå kvar där den står idag.
Dansbanan - nya tuckor och annat underhåll.

Hamnen:
För framtiden gäller underhåll av det som finns.
Mastkransbryggan ska ses över, slipbryggan har
fått punktering som måste åtgärdas. Brygg-
platser finns till salu, mest smala. Kanske en lös-
ning kunde vara att slå ihop platser för att få
bredare platser?
Vill någon byta plats ta kontakt med Bengt Björk.

Avgifter.
lngen höjning.

Arbetsplikten:
Ärsmötet menade att allas arbetsinsatser be-
hövs. Styrelsen fick också i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till möjlighet att dela på vakt-
nättema (halva nätter). Vi avvaktar styrelsens
beslut.

Sjösättning:
27 april och 11 maj.
Se över vaggoma redan i vår så dom är klara in-
för höstens upptagning. En inspektion av
vaggoma kommer att göras!

Allmän information:
I mastskjulet ligger flera gamla master - utan
ägare? För att slippa fundera över vems master-
na är, ska alla master märkas innan de läggs
in i skjulet. En uppmaning rikhs också till

alla som hämtar och lämnar mastel-fs 6lgt
lugnt så ni inte skadar någons mast.
En särskild plats ska märkas upp för trämaster!

Styrelsen fick också i uppdrag att fundera över om
det är möjligt att förvara täckställningar i mastskju-
let under sommaren. Vi awaktar styrelsens beslut.
Kjell Åberg fick efter sin fråga, ett antal id6er om
kurser inför hösten tex "Rorsmansmärke" - att köra
/manövrera båtar, seglingskurs, väderkurs, GPS-
kurs mm.
Festkommitt6n meddelade att lottprisema sinar
och uppmanade allasom kan att ordna priser.
Båtklubben tackar alla företag och privatpersor'
som bidragit till våra lotterier och fina vinster! (se

särskild notis längre fram!)
Slutligen

Ärsmötet hade en tråkig fråga att ta ställning till 1
en medlems uteslutning ur klubben. Som väl a.

vet är klubben inte sponsrad på något sätt, utan får
stå för ALLT! Det innebär att klubben är i behov av
att atla medlemmar drar sitt strå till stacken med
frivilligt arbete och sist men inte minst betalar sina
avgifter (som är bland de billigaste i båtklubbs-
världen). Gör man inte sina vaktnätter eller sin
aöetsplikt (Glöm inte att anteckna vad ni gör!) blir
man uppmanad att betala för detta i stället. Kan
man inte fullgöra sin aöetsplikt eller vaktnatt på
grund av sjukdom, vänder man sig skriftligen till
styrelsen. Struntar man i att betala sina avgifter
flera år, trots påminnelser, kan det sluta med ute-
slutning ur klubben! Tack och lov händer det inte
alltför ofta!

Efter mötet bjöd klubben på kaffe med dopp!
Vill du läsa mer om styrelsens arbete -
se protokollspärmen i klubbhuset.

Håll utkik efter anslag om olika arbeten.

Arsfesten - 18 febru an 2AA2
I år kunde vi välkomna ca 60 medlemmar till årsfesten
och potatisen hade nästan kokat färdigt?? NYA
SPISAR flACK Tommy)!

I vanlig ordning åts det sill och potatis med tillbehör. Till
varmrätt bjöds tjälknul, potatisgratäng och ärtskidor. Det
fina och varma vädret gjode sitt till för att smälta
glassen, som stod utanför på verandan, men trots det
kunde vi även få oss lite glass med chokladsås till efter-
rätt. Till glassen var det tal och prisutdelning (Christer
Björk vann den fina mässingsbåten igen!!) samt lotte-
riär. Kakan till kaffet var må-nga intresserade atr {1ren
efter maten, men det får väl vara nån måttat t$lcån
kommer alltid i pausen, man ska ju motionera lf,gfqfil
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Serveringspersonalen hade ju motionerat tidigare, men
vi fick också vackert vänta. Jag hoppas att alla blev
mätta. Vi skickar eft stort TACK till Astra-kocken som
även i år fick stå fcir menyn. Tack också matkommitt6n
och våra flickor i köket, Jenny och Caroline Forslund,
som var jätteduktiga.

Motion - ja det fick vi som sagt. Vårt traditionsenliga
enmansband såg till att dansgolvet slipades. Jag vet
inte om man blivit gammal eller om förståndet tagit
kommandot, vi gick faktiskt hem innan sista dansen
spelats. Men vad jag förstått så var det inte långt kvar
på festen, vi gick inte miste om så mycket?!?

Är det någon som nu såhär efteråt ser väldigt illa? Dina
glasögon ligger kvar i klubbhuset!

Nu får vi ta igen oss till nästa år. Vi tar oss snart en
gipp och en sväng på garOen istället.

Maritha Hjelm

Från Segl i ngskommitt6en

För er, som inte var med på årsmötet kan jag berätta
att seglingskommitt6n gäma ställer upp och instruerar
alla som känner sig osäkra på något seglingsmoment.
Hör du till kategorin som får frossa så fort
spinnakerpåsen kommer fram? Hör av dig, så kan vi
tillsammans gå igenom utrustningen och även sticka ut
och prova. En tråkig plattläns blir gärna motorgång
efter ett tag, om inte blåsan kommer upp.

Har du aldrig kappseglat, men gäma vill prova dina
färdigheter mot andra på kappseglingsbanan? Banan är
för det mesta en sväng ut i skärgården, där ni ändå
skulle ha seglat - så ta CHANSEN! På Svenska Seglar-
fööundet finns dessutom en enkel sammanställning av
kappseglingsregler att köpa.

Varför inte bli Södertäljemästare i äft
SBS, SBK och ÖBK samaffangerar tre seglingar. För
att kvalificera sig krävs deltagande i alla tre seg-
lingama, som är öppna för alla:

25 m$ Mälarödistansen - vid Slandö Kalv.
Anangör SBK

10 aug. Askö Runt - vid Fifong.
Anangör SBS

14 sept. Radön Open - vid Radön.
Anangör ÖeK

Förutom dessa seglingar har vi
9 maj Flygarköret. Distanskappsegling ut iskär-

gåden med start vid Radön, ÖBK
1 juni Notstickhällan Race, Trosa BK
9-16 juni Östersjömaran, Oxetösunds SS
15 juni Nya Sörmlandsregattan i Trosa.

En mycket trevlig seglingsfest, både
distans- och bankappsegling.
DM för Rival 22 och Express.

22 juni Alvedon Cup. Distanskappsegling på
Jämafiärden med start vid Radön, ÖBK.

17 aug. Radön Runt. Klubbmästerskap för
ÖBK:are och kräftknytis på kvällen.

24 aug. Arkö Runt. Oxelösunds SS
31 aug. Kringlan Cup.

Familjesegling vid Fifong,SBS

Vi ses iskärgården och på kappseglingsbanan!
Lasse Sundin

Tryckfelsnisse: I klubbkortet står felaktigt an-
givet - Sörmlandsregattan 15 maj -

Det ska vara 15 juni 2W2l

Sörmlandsregattan
Regattan går i år av stapeln:

Lördagen den 15 juni i Trosa

Som vanligt är det ett samanangemang av SBK, SBS,
TBK och OBK. Även i år ingår regattan i Östra Sörm-
lands LYS-CUP. Distriktsmästerskap för Express
arengeras också.

Målsättningen har vi inte ändrat på -
En stor seglingsfest för alla

Vi gör varje år en utvärdering efter semesterperioden.
Av dessa erfarenheter gör vi mindre förändringar för att
ytterligare fööättra arangemangen.

I tidigare nummer av ÖBK-kanalen tatades det om
OBK:s dåliga deltagande. Glädjande nog så hade del-
tagandet nästan fördubblats under 2001. Äret 2000 var
det fem ÖeX-Oåtar och 2001 nio startande! Men nu är
detta historia, i stället tittar vi framåt.

Hur skulle det vara om vi tog oss i kragen och satte ett
dettagarerekord av ÖBK-bälar?? Chansema att avan-
cera i "deltagarlistan" är väldigt stora. Ögt( kan med lite
god vilja avancera till näst största deltagarklubb. Vi
ligger idag på tredje plats. Du ÖBK-seglare sätt nu
igång och värva en ny deltagare. lnriktningen är fort-
farande EN SEGLINGSFEST för ALLA både
familjeseglare och så kallade proffs.

öBK:are - STÄLL UPP!!

Väl mött i Trosa lödagen den 15 juni!!!

n,,

d^

Gerhard Lindstörm
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Enligt vaktinstruktionen påOri6as vaktpasset
och avslutas kl 05.oo.
Ett vittne såg när stölden inträffade strax före
och kontaktade polisen omedelbart.

Båtstöld

I vaktliggaren har någon fört in att "Anders Hellkvist
Hard Top på trailer'stals vid 24.oo-tiden.

Den uppgiften är helt fel och har gjort att vakten känt
sig utpekad som sovande, vilket inte var fallet. An-
mälan till polisen är inkommen 06,57 - en tidpunkt då
vakten helt legalt lämnat området.

Frågan är hur tjuven fått information om, när området
var obevakat. Tips eller spaning? Om ni ser något
misstänkt gör notering av eventuella bilnummer.

Styrelsens kommentar till ovanstående:

Jolleverkstaden

I höstas gjordes en glädjande upptäckt - El-element
monterat i jolleverkstaden. Skönt att kunna gå dit och
göra lite småsaker, lackning m m under den kalla års-
tiden. Kommer in glad i hågen för att utföra ett mindre
jobb i rimlig temperatur. Men ack, elementet avstängt.
Detta fenomen har upprepats flera gånger under vinter-
perioden. VARFÖR? Vem är kilowattjägaren?? Har in-
stallationen gjorts för syns skull eller för uppvärm-
ningens? Låt reglaget (termostaten) sköta värme-
hållningen' 

G erhardtuhdsfn' r

ögx-rncK...... l
... till våra ,ponror"r, som så vålvilligt skånkt priser
till våra lotterier:

Hans Kiessling
Lindboms Livs
AstraZeneca
Ahlins Plåt
Statoil
ITK
Berg & Väg Maskin AB
lnger Hjelm

Fifong - en ö utan källor 1.

... är titeln på en skrift från Hölö Mörkö Hembygdsföre-
ning. Den ger en inblick i tidigare boende från 1600-
talet till siste anendatom 1969 samt en del annat
bakgrundsmaterial. Väl värt att ägna ett par timmar åt,
helst i kojen och på plats.

Fifongsskriften kan beställas från

Hölö Mörkö Hembygdsförening,

Kyrkskolan

153 92 HÖLÖ

eller
08/551 571 60 (tel.svarare).

Kostnad 100:- kronor.

Bengt Björk

Sist - men inte minst vill ÖBK önska alla
medlemmer en

HÄRLTG, BRA OCh SKÖN BATSAHNAR

kl 23.oo

kl. 07.oo

En uppmaning:
Har Du bytt båt, bryggplats, typ av medlemsskap,
adress eller annat som berör dina medlems-
matrikeluppgifter, meddela detta snarast till
klu bbens matri kela nsva rig :

Lars Vager, tel 08/554 322 51

Av båtfolk
för båtfolk
Svenska Sjö bildades 1967 av Sveri-
ges båtorganisationer. Vi blev snabbt
marknadsledande och har starkt bi-

dragit till bättre villkor och lägre pre-

mier.

Du kan tryggt försäkra din båt i

Svenska Sjö. Vi har den bästa skade-
regleringen och mycket bra premier
för de vanligaste båttyperna. Teckna
din försäkring På lnternet!

adtFg^ Box 266' 185 22 vaxholm
? + Y td o&s4133o 30
f I f Fax 0&541 32a92-\jZJ 

www'svenskaslo'se


