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båtmässan är över sedan drygt en vecka och
normalt så här års brukar det vara hög aktivitet
nere på hamnplan. Vädergudarnahar dock spelat
oss ett spratt, I 1 grader kallt i morse inbjuder inte
till båtrustning. Dock finns det tecken på att det
kan bli bättre tider. Solen är i dag uppe 12 timmar
och några minuter så nu har det vänt.
Stormen Gudrun, som även drabbade oss, var
också en påminnelse om att vädersystemen inte är
förutsägbara och det kanske är en bra idö att dra i
en extra revlina till storseglet i år. Vi har fätt en
del vindfiillen att ta hand om på Radön, men inte
alls i den omfattningen som vi befarade

För er som inte var med på årsmötet kan jag
meddela att klubbens verksamhet är under
kontroll, såväl ekonomiskt som beträffande
tillgången på"nya medlemmar och vi i styrelsen
ser med tillftirsikt fram emot det kommande året.
Som ni säkert läst i lokalpressen så beräknar man
under hösten att sätta igång att bygga bostäder i
reningsverksviken. Det kommer att innebära en
stor ftirändring. Vi kommer att fa tat bebyggelse
nära inpå oss och säkert framtida synpunkter från
de boende, beträffande båtklubbsverksamheten.
Nåja, den dagen den sorgen. Klubben har ju
funnits sedan 1937 i Östertälje, så vi var ju först
på plan.

Mgenler
Mitt i vintern kan det hända att

.."" dagen ler och hoppet åter-
vänder. Det är precis vad som
hänt! När vi tycker att det är

som värst, Kung Bore håller oss i ett järngrepp,
nordanvinden viner och strecket på termometern
håller sig pä långt avstånd från +tecknet. Då,
hoppsan, strålar 'Jätteluman mitt i nyllet" och det
känns skönt. Kan det vara,, nej - eller - såklart att
det är vår på gång!

Båtmässan har varit (lite nytt blev det ju) och nu är
det dags att monterapä grejerna. Se upp så det inte
blir glappkontakt någonstans - kolla även under
vattenlinjen. Nu ska ju båten i sjön, och vi
(kuttersmyckena) vill inte hanä't vatten inuti båten.
Fi ärdarn u rtn': 

.u:.. Tl?l i; ixiä:lln.,
Marita Hjelm

Ordftrande forts ...

När väl båten är rustad och den ftirsta sjösättningen
gär av stapeln lördagen den 23 april, så har vi
sjösättningsfesten att se fram emot. Ni som inte
varit med tidigare, for er kan jag rekommendera
kvällen den23 april nere i Strand Hotell med bcirjan
c:a klockan 18.00. Då träffas vi och äter och dricker
av det vi har med oss, det har till och med hänt att
det blivit dans fram på kvällen. Även barnen brukar
trivas och sysselsätta varandra precis som de brukar
på midsommarfesten och kräftskivan på Radön som
jag ftirutsätter att ni redan skrivit in i era
almanackor. Ingen anmälan behövs, det är bara att
komma som man är. Slips och kostym har ännu inte
observerats i sammanhanget.
Men det viktigaste, for de flesta av oss, är ju att fa
komma ut med båten och upptäcka nya farvatten
och nya hamnar och låta "vinden fä smeka ljuvlig
sjömanskind".

Ingvar Bingman
OrdJtirande



TaCk Bian! ...ttir alla är som du har stretat och plitat med deffa blad. När jag bläddrar igenom

allt sparatmaterial, så inser jag att du lagt ner många timmar.
Nu är det ny båtsäsong, nytt nystilat klubb-blad och halva redaktionen är ny. Ja, Marita sitter troget
kvar, vilket jag tackar fiir, men undertecknad är nytillträdd.
Om någon undrar varftir detta klubblad har nummer 15, så beror det på att ett nummer tidigare varit
felnumrerat. Nummer I utgavs 199I.

Barbro
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OBK-IJngdom 2004
Under året som gätt har
sektionen bedrivit verksamhet
enligt ftiljande:

Seglarläger pä Radön i juni med 18 deltagare. Övernattning I Ögf-stugan och i militartalt.
Sammanlagt var det tio ledare som hjälpte till under veckan . Lägret blev en riktig succ6.

Helgsegling till Arkholmarna i kölbåtar.

Under en helg i augusti uppftiljningsläger på Radön, med tuffa seglingar i hårda vindar.

I december anordnades det fest i klubbstugan for föräl drar och övriga. Ungdomar och ledare lagade

mat och uppträdde. Vi var drygt 50 personer som bidrog till att det blev till ett minne for livet.

Infor festen hade ungdomarna och ledare repeterat under många söndagar.

Under hösten har en utbildning startat i samarbete med ABF. Ungdomarna far lära sig det mest

elementära och viss ftirdjupning i de viktigaste områdena, som t ex säkerhet på land och till sjöss.

Anders Hellkvist
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Efter nå'n timme började lunchtarmen knorra.
Det var bara att leta fram korven (i år kom jag
ihåg att ta med den) och kreta grillpinnar och
grilla. Gott! Och så en kopp kaffe på det.

Gubbarna tog i för fulla muggar när
landgångarna skulle iland från bryggorna på

insidan. Det var talja och block och håll i
träden runt omkring och jag vet inte allt.
Mycket tjo och tjim, men upp kom dom.
Gubbarna också!

Själv hölljag till vid kolmilan - det var hög tid
att avveckla brasorna. Det var sen eftermiddag
och mörkret kommer fort i december.

Jag fick sällskap i hyten på hemvägen, det
blev kallt när mörkret fö11. Samtalsämnena
tröt, eller också var det tröttheten som smög
sig på. Vi hittade hem till båtklubben - och
båten förtöjdes lyckligt och väI.
Vicken dag!
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Radö-utflykt 12 dec 2004

En solig söndagsmorgon med minusgrader och
snorhalt på bryggan äntrar nägra tappra själar
"sjöräddningskryssaren" på A-bryggan. Vi ska
ut till Radön och röja! Alltså röja ris och
kvistar, kanske en del omkullblåsta träd också.

Motorn var trögstartad i kylan men vi kom
iväg. Eftersom jag var dej, fick jag sitta inne i
värmen.

På vissa ställen 1åg en tunn ishinna och det
frasade i foren när vi skar igenom.

Väl framme vid Radön lade vi till på insidan
(motorbåtsbryggan). Men for att komma iland
var vi tvungna att montera ihop bryggan forst.
Med andan i halsen tog jag mig iland - jag sa
ju att det var halt på bryggan!

Väl på land var det bara att samla in allt
brännbart - och det fanns en del kan jag säga.

Vi höjde medeltemperaturen ganska bra.

Sidan 2

Marita



Rapport från årsmötet den 30 jan2005

Ett 60-tal medlemmar kom till mötet och valde
Anders Brödje till mötets ordförande. Ingvar
Bingman läste verksamhetsberättelsen, där
nämndes bl a det storjobb som giorts ät vfua
elinstallationer inom klubbens område.
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Revisorn fick anledning
att kommentera klubbens
minussiffror i bokslutet,
som delvis beror pä
eljobbet, men också pä att
en del klubbmedlemmar
har svårt (eller kanske
struntar i?) att betala in

sina medlemsavgifter.

Det är ju inte acceptabelt! Klubben lever enbart
på sina medlemsavgifter och det driftbidrag
som kommunen beviljar krymper for varje år,

och är blott symboliskt nu fiir tiden.

Styrelsen fick därför i uppdrag att diskutera
lösningar på problemet. Samtidigt betonades
vikten av att adressändringar meddelas till
matrikelansvarig så att klubbens utskick
kommer fram till alla medlemmarna.

Övrigt att rapportera:

Funktioncirer:
Ärsmötet valde Kjell Åberg till ny kassör,
Gunnar Sterner är ny hamnkapten och Håkan
Öhhnder är ny klubbmästare och ny i
festkommittön. Dessa ingår också i styrelsen.
Bengt Björk är suppleant i styrelsen.
Barbro Nordlund är ny som försäkrings-
ombud och även som delansvarig i Ögf-
bladet.

Ungdomskommittön:
Kommittön har utökats med Uno Lundå,
Göran Läck, Lars Näsling, Per Magnusson
och Daniel Blom.

Utbildningsansvarig:
Berndt Sjöberg - aIIa tips och idedr om utbild-
ningar eller fiireläsningar tas tacksamt emot.

Bryggansvarig brygga C :
Lars Klas6n

Klubbstugan Radön:
Kjelt och Brita Dahlgren tar hand om bok-
ningar av klubbstugan.

Styrelsearvoden och priset på bryggplatser:
Samma som forut.

Radön:
En skrivelse från stugägarnahar skickats in till
Botkyrka Kommun med anledning av
diskussionerna kring eventuell avstyckning av
tomter på Radön. I övrigt finns intet nytt att
meddela, men om det skulle komma ett beslut
om avstyckning kallar styrelsen till ett extra
möte. Ett nytt bygglov måste ansökas om vi ska
flytta bastun till sydspetsen.

Är någon intresserad av att bli fogde på Radön?
Hör av dig till styrelsen!

Klubbhuset Strand Hotell :
Klubben har fätt in 32 600 kronor på uthyrning.
Meddelades att parkettgolvet måste slipas och
lackas. Vilket också åtgärdats.

Hamnen:
Det är många som står i kö för att fa stora/breda
bryggplatser. För närvarande finns inga lediga
platser att tlllgä. Däremot finns ett par mindre
/smalare platser att tillgå.

Hans Orvind, som har hand om
platserna, uppmanar alla som
använder sina bryggplatser och
heller har för avsikt att inom
snar framtid skaffa bät, att ta

båt-
inte
inte
en

kontakt med honom om
eventuell försäljning
titl klubben eller
åtminstone lämna
platsen titl uthyrning.

Intresset för båtplats är stort.
Hans telefon nummer är 550 869 70,
mobilnummer 070 - 646 59 30.
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. . . fonsättning pä rapport från årsmötet.

Avgifter:
Medlemsavgifter har höjts fr o m 2005. Se sär-
skilt utskick.

Arbetsplikt/Natnakt:
Samma som tidigare.

Styrelsen uppmanade fler att ställa upp på

arbetsdagarna på Radön, samtidigt som man tog
pä sig att annonseringen infor arbetsdagar
kanske inte skett i god tid innan och heller inte
nätt ut till alla. Alla med mailadress
uppmanas meddela adressen till Berit Hjelm.

För fullgörande av arbetsplikten finns arbets-
uppgifter att göra på Klubbhuset - ta kontakt
med Rolf Lind.

Svårighet for nattvakt att snabbt fä kontakt med
polis om något inträffar diskuterades. Önskemål
om ett direkttelefonnummer till polisen
framfordes.

Rapport frå, SKBF:
En framtidsgrupp fiirsöker lösa problemet med
den snedvridna åldersstrukturen inom båt-
klubbarna. Det är svårt att rekrytera ungdomar
till båtlivet. I början av maj kommer SKBF att
presentera en rapport över båtlivet i Sverige

Sjösättningsdagar:
23 aprll - stora och

lilla kran.

7 maj - lilla kran.

Ovrigt:
Sven Hjelm som är web-ansvarig uppmanar alla
som har möjlighet att gä in pä www.öbk.se
klubbens hemsida, där finns mycket in-
formation om klubben att hämta. Han tar också
gärna emot bidrag till sidan t ex historik.

Hans Brödje meddelade att lotsarna har ställt
frägan till båtklubben om eventuellt intresse att
hysa en SSR-station med en liten sjöräddningsbåt.
Är du intresserad - takontakt med Hans Brödje för
mera information. Styrelsen diskuterar frågan
vidare.

Har du idöer på olika aktiviteter som skulle kunna
bedrivas vintertid i klubbhuset t ex
kursverksamhet. Ta kontakt med Berndt Sjöberg
som är utbildningsansv artg.

Diskuterades att återuppta höstträffen med
knytkalas och t ex visning av Skeppis-filmerna.
Har du tips om program hör av dig till
festkommittön!

Hamnkaptenen undersöker hur det står till med
slipen, den behöver en upprustning.

Mötet avslutades med kaffe med dopp.

Vill du läsa mer om styrelsens arbete - se pärmen
med protokoll i klubbhuset.

Håll även utkik efter anslag om olika arbeten
hamnen!

TIPS!?!

Stor båtfest i Västervik20-24 juli

Kryssarklubben inbjuder, i samarbete med Sjö-
staden Västervik, till Scandinavian BoatMeet.
En unik båtfest for alla bätägarc och båt-
intresserade.

Östersjöns stora båtmöte äger rum i Västervik
den 20 - 24 juli

Under fem dagar står båtliv, båtkultur och
trivsam gemenskap i fokus. Mycket kommer att
hända: båtmässa med många utställare, skär-
gårdsfestival, kända artister på scen, bryggdans,
regatta, skärgårdssafari, mafupplevelser, seglar-
bal och naturligtvis arrangemang for barnen.

Styr mot Västervik och 1ägg till mitt inne i stan.

Onsdagen den 20 juli börjar det hela.
Information www. boatmeet. se

Anmälan görs till elisabet@klarkullen.se

I

)

-

1-

-

-\

Sidan 4



tg
I lagom tid kom vi tillsammans med ca 65 st andra medlemmar till årsfesten.

Det bö{ade med mingel och hejande till höger och vänster, samtidigt som man spejade lite på
bordsplaceringen - var ska vi sitta någonstans. En del nya ansikten var det också, glädjande nog.

Niir hungem hade infunnit sig, biinkade vi oss och matjessilltårtan dukades fram och så lilla nubben
till. Musik hade vi till snapsvisorna också. Leif Ring och Per Andersen stod för musiken.
Matkommittdn såg till att varmrätten kom på bordet - helstekt oxfild med potatisgratäng och
rödvinssås och sallad. Det var väldigt gott - synd bara att man blir så fort mätt. Men efterrätt
- glass med hallon - gick ju ner ändä, som vanligt serverad av käcka gossar.

Till glassen var det tal och sång och avtackning av avgäende funktionärer. I år avgick
Arne Hjelm som kassör, Gösta Löfgren som hamnkapten, Tomas Forslund som
klubbmästare och Bian Björk som fcirsäkringsombud och delansvarig for ögf-

r kanalen. Alla avtackades med en fin blombukett.

Efter det kom utdelning av seglarpriset ftir Radön Runt, det vanns av Ingvar Bingman. Dragning i
lotteriema gav vinster, men inte till mig, trots att jag hade massor av lotter. Men pengama går ju till
en god sak.

Och så sjöng vi lite till innan vi dukade av borden. Tack matkommittdn och systrama Forslund i
köket och tack Astra-kocken.

Bian blev lite orol ig att dansen inte började, men var sak har sin tid.
tl

,*tråddes också

att barra att

den branta - ffi*flffi är väl ingen självplågare Mter.
som stapplade tills upp ken - nej inte

Vi syns och hörs ! Marita

ffi .:,w*h

ffiridasaf'

ÖBK:s medlemmar ffir 15 %
rabatt på ordinarie priser!

Watski-butiken, som tidigare
1åg i gamla Tullhuset återfinns
numera i f d Mekonomens
lokaler på Järnagatan 50.

Pelle med personal hälsar välkommen!

h til

h

g hoppas att vi

sig med sista da

7

7

nuöpf,

Öppettider
Mån-Fre:11:00- 18:00
Lördag: 10:00 - 14:00
Söndagsöppet 1 april - 31 maj

ffc=rffi
Telefon: 08-550 855 00

...och snart är det skolavslutning

Jaha, vad skall vi nu sjunga på
skolavslutningen. Vad säger Lars?
- Om den där fägeln, som gör så

konstigt.

- Gör vad?

- Den som kissar i såsen.

- Hm. hm. Du menar fcirstås

"Lärkan slår i skyn sin drill."

Sidan 5



Segnannägen på Radönan4 - zfuumr 2005

tt

öef (Ostertälje Båtklubb) inbjuder ungdomar mellan l1-1 6 är att deltaga på Se

(skärgårdsläger) på Önf:s klubbholme Radön under tiden 14-21 juni.

Lägretavslutas den21 juni klockan 18.00 i ÖgK:s båtklubb.

Vi kommer att segla jollar och kölbätar. Det kommer att finnas

stränder och klippor. Roddbåtar och kanadensare finns attläna.

Vi sover över på Radön, som ligger mellan Brandalsund och

middag, korvgrillning samt några överraskningar ingår i priset.

Observera att lägret är tvä dagar längre i år mot tidigare år.

Det finns möjlighet att deltaga från två till sex dagar. Pris 230 krldag.

Radön har ingen landforbindelse, det är endast ca 400 m till fastlandet.

Tillsammans med kockar och seglingsinstruktörer blir vi ca 10 ledare, som skall göra vårt bästa ftir
att ge er en oftirglömlig vecka pä vår klubbholme.

För att deltaga måste man kunna simma minst 200 m.

Pris: 1.300 kr för medlemmar och barn till medlemmar i Ögf
1.500 kr för övriga.

För anmälan och eventuella ftågor, ring Anders på telefon 08-550 197 90 eller mobil 073-615 45 84

E-mail: anders'hellkvist@telia'com 
Anders Herkvist

iyi
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utrymme förhp#ö-ch bae

När det gäller äventyrsskepp så är det segling
det gäller: I motorbåt hamrar man sig fram
genom sjögången så plomberna flyger ur
tänderna, och man är inte framme forrän man
är iland från eländet, medan seglaren har nått
sitt mål så snart fonöjningarna har lossats.

Låtom oss alltså i stillhet begrunda seglaren

Henrik Ramsays ord om vad som skiljer
segling från motor när det är stopp på

framfarten:

Skan

"Ncir drivlcraften, vinden, strejkar ftr
seglaren, så tcinder han lugnt sin pipa, vcinder

anletet mot sommoren oclt solen och vördar i
stillhet naturens höga makter.

Motormonnen, vors framfart stoppats,

vcinder en helt annon lvoppsdel mot
sommorens sol, och vilka makter han åkallar,
ja dcirom ges ljudliga besked var gång han

försökerfå sin drivlvaft att valcna."

1
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Från Seglingskommittön 1\k
fu**=ffi

ItaktmedattsnönsmälterökarsugetefterattfaskotaneMnhärligseg1ats.omdetär
nöjes eller kappsegling är egentligen sak samma även om*ffistnämnda ger lite extra pin. För er
som vill känna det där extra pirret kommer här nedan en ftirteckning på möjligheter.

r

r

r

r

5 maj Flygarköret Distanssegling ut i
skärgården. Start vid Radön

2l maj Notstickhällan Race. Trosa BK,

4 jun Folkpool Cup. Brunskär.

13 aug

Förutom detta finns information att fä i klubb-
rummet via affischer och trycksaker. Du kan
även gä in pä ÖBK:s eller Sörmlands
Seglarforbunds hemsida ftir att få info om olika
kappseglingar och även resultat.

Med ftirhoppning om en fin sommar och
härliga seglingsftirhållanden.

Lass e Sundin Seglingskommitten

1l jun

12 jun

25 jun

13 aug

13 aug

20 aug

27 aug

l0 sep

17 sep

Distanssegling, Lys. Järna BK.

Axvik Race. Bansegling Lys Denna
segling kördes ftir ftirsta gången
forra äret, kul sa dom som var med.
Regattamiddag och fest efteråt vid
Skanssundet. Arrangör SBS.

Östersjömaran. OXSS

Alvedon Cup. Distanssegling i
samband med midsommarfirande
på Radön.

Klubbmästerskapet Radön Runt.
Som vanligt i samband med
klubbens kräftskiva.

Askö Runt. Fifong. SBS

Folkpool Cup. Brunskär. Järna BK

Kringlan C.rp. Fifong. SBS.

Arkö Runt. OXSS

Höstseglingen. Trosa BK.

Radön Open. Öppen distanssegling
enligt LYS på Järnafiärden.

Närhet till skärgården?

Även i år kan vi i ÖBK hyra sommar-
plats i Trosa gästhamn.

Pris: 2.200:- for hela säsongen (ej juli)
1.400:- halv säsong
d v s fore eller efter juli.

Telefon till Gösta: 070-335 90 08

Det är skönt att slippa "tarmen" ut!

Ytterligare datum attlägga på minnet!

Maj

2l maj

14-21 jun

24 jun

13 aug

26 nov

10 dec

Efter sjösättning Städdag i
båtklubben

Städdag på Radön - knytis

Seglarläger ftir ungdom på Radön

Midsommarfirande på Radön
Lekar kring midsommarstången
På kvällen knytis på dansbanan

Kräftskiva på Radön

Ungdomsfest på Strand hotell

Lucia segling. Jollesegling på
Igelstaviken

Sidan 7



TiII sist...
Ja, ordforanden har ju nämnt Gudrun - denna
stormiga dam som drog över vårt land tidigt
detta år. Väder är det ju mest hela tiden, fast
som tur är inte så mycket. Se'n är det ju också
så att vi har olika uppfattningar om vad som är
väder, och olika uppfattningar måste vi
acceptera att alla har.

När det gäller båtliv, och for att båtlivet ska bli
så där trevligt som man har hoppats på hela
vintern, tror jag att det är extra viktigt att alla
ombord fär göra sin röst hörd om vad som är
väder.

Jag citerar en tänkvärd artikel som fanns att
läsa i någon av de senaste nurnren av På Kryss:
"För mycket vind och fiir mycket vågor är
aldrig roligt. Fem meter per sekund emot kan
vara rena helvetet för en småbarnsfamilj.
Ettåringen kräver välling och har bajsat på sig.
Dä är 15 graders lutning 15 grader for mycket.
Rådet är - vänd och länsa.

Två meter i sekunden och gammal havssjö. För
en halvplanande motorbåt på väg från Vinga till
Skagen är det tortyr. Men 15 meter i häcken på

väg från Kap Verde till Karibien är
himmelriket. Vindrodret styr, T-tröjan är kastad
och kalsongerna åker av. Så olika det kan
vafa."

Så lyd ett gott råd - låt alla ombord, barn,
vuxna, man och kvinna fä göra sin röst hörd om
vad som är väder!

Trevlig båtsommar!
Barbro

,a

Försökr$ båteqj

Förmån f[ir dig rom klubbmedlern
. Professionell skodereglering * personlig service
r lnga generello öldersavdrog
r Fördelsktigo premier rned 2S-50% robqtt
I $snk dln siölvrisk med '1000 kr orn båten ör sökerhetsbesiktigod
r Vi försökror öven knppseglingsbåtcr och öldre båtsr

alfar tfll kluåbnr knnlukfimonl

Barbro Nordlund
Tel: 08-550 193 16

Gynna Svenekc 5iö octr dig ri'ölv
Ring oss direkt:

08-54 I Tl7 50
srwUlrL sve n g lcg s io. se
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