
oo

OBK-kunulen Nr 19
2009

Innehåll:
ji)tlll

Ordftirande har ordet ..... t 
if$l

Östertälje Båtklubb, avgifter ...... Z-Sifj*
4.ii+l

Sjösättning med SUB-Iiften.............. .............0å$ii
tti.{iil

Svenska Sjö.......... ......... 6$;*lj
]iilill

Fran Seglingskommitdn.......... ....... Zfåti
lllnlliMattips.... ....... z *lfj
i-d,{3"'1

Tips i sommar... ............. gf'lålii
:ildlirill sist.... ....... aflliii

Vi står väl rustade inflor det kommande året
och ser inga dramatiska orosmoln framftir
oss, vilket inte alla kan säga i tider som
dessa.

Ja, nu återstår väl bara att önska oss alla en
fin sommar, men innan dess så ska väl
ylletröjan fram och att med skrapan i hand
närma oss hamnplan.

Må solen lysa på er och vindarna
vara florliga.

Vi ses till sjöss!

Ingvar Bingman
Ordjtirande

Wffifrffi ffi
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Sommar och sol verkar lite avlägset i kväll, den
1 mars, när jag sitter vid datorn. Ja, lite sol var
det ju en stund på eftermiddagen.

Efter att ha besökt båtmässan och talat med en
del branschfolk så säger dom att det mesta talar
ftir att nybåtsftirsäljningen har stoppat upp, men
att segel och tillbehör efterfrågas. Utvecklingen
på båtsidan är inte helt lätt att ftirstå sig på men
vi i Ögf har i alla fall, for ftirsta gången , nägra
lediga platser att direkt erbjuda eventuella nya
medlemmar. Träffar ni på någon som ser sig om
efter båtplats så be dem attringa Gunnar Sterner
så kanske han kan hitta det som önskas.

För övrigt kan vi konstatera att det mesta pågår i
önskvärd riktning. Framfiirallt kan vi vara glada
över att vi lyckats i ftirhandlingarna med
Stockholms stad, som äger Radön.

Vi har efter en hel del turbulens ftirhandlat
fram ett nytt avtal som innebär att vi, till
samma kostnad som tidigare, kan
fortsätta arrendera den del av Radön som
klubben disponerat ftir båtklubbsändamåI. Det
innebär att de stugägarna som tidigare hyrt
stugplats av Ögf florhandlar själva om
framtida villkor.

/^
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oclt vinter!
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Ostertälje Båtklubb - Avgifter

För år 2008 bokftrdes 510 medlemmar, ftirdelade enligt ftiljande:144 aktiva,9l stödjande,2

hedersmedlemm ar samt 273 familjemedlemmar. Klubben har 2 aktivamedlemmar under 20 är.

Aktiv medlem ska den vara som har:

' bryggplats
o vinterPlats på klubbens område
o båtägarnas ftirsäkring i klubbens narnn

Familjemedlem kan den vara som bor på

o samma adress som en aktiv medlem
o annan adress och är barn under 25 är, till en

aktiv medlem

Stödjande medlem ska den vara som:

. hyr bryggplats i andra hand (ett krav)
o vill främja klubben och dess verksamhet

Juniormedlem ska den vara som är under 18 år:

o har båt i klubben (ska då inte registreras som

familjemedlem).

Glöm inte att anmcila era barn somfamiljemedlemmar i klubben!

a\

a\

på årsmötet den 25 januari 2009, fastställdes följande avgifter fiir år 2009:

Inträdesavgift/medlemsavgift 2009

Aktiv medlem inträdesavgifl/koarogift........ 500:-

Aktiv medlem inklusive familjemedlemmar....... I 100:-

Stödjande medlem inträdesavgift ....... " 100:-

Stödjande medlem ""200i
Juniörmedlem 100:-

Andelsavgift (klubbens inventarier)
Ny AKTIV medlem över 24 är..... .....6 500:-

6 500 kronor är en andelsavgift. som deponeras och återfäs vid utträde ur klubben,

om annan medlem övertar andelen

Vinterplats
Medlöm som under vintern 200812009 har haft en vinterplats på klubbens

hamnområde ska betala - båtens längd x bredd x 45:- : .......... """' xx:-

Avgift ftir upptagning/sjösättning med SUB-lift
på a'........:.:... 6oo:-

Nockavgift
Tillstånd krävs av hamnkommitt6n lor utnyttjande av bryggornas nockplatser.

Kontakta Gunnar Sterner, tel 550 314 4L

Avgift per påbörjad vecka......... 100:-

Avgift ftir EJ futlgiord arbetsplikt 2008

Obligatorisk arbetsplikt är 6 timmar
ftir Jj utford arbetsplikt debiteras max. 2 000:-

Avgift fiir EJ fullgiort vaktpass 2008.......o..........o...............o............""""2 000:-

Minst ett vaktpass ska utfloras av medlem med bryggplats

^\
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Ostertälje Båtklubb - Avgifter. . .forts

Förseningsavgift .......... 500:-

Nycklar
Försäljning av nycklar 100:-
Ombesörjes av Gunnar Sterner, tel 550 314 4l

Vimplar
Försäljning av vimplar. 100:-
Ombesörjes av Inger Hjelm, tel 550 149 l8

Obs!
Avgifterna ska varabetalda senast den 1 april 2009

Postgiro: .....nr 448410-1 eller
Bankgiro: ....nr 5818-1348

Inget inbetalningskort skickas med!
Medlemsnummer och namn måste anges vid betalning

Arbetsplikt 2009 år 6timmar för aktiv medlem
Dessa timmar kan även utftiras i forrn av ett ytterligare extra vaktpass,
som motsvarar 3 timmars arbetsplikt.
Obs!
Ej firllgiord arbetsplikt debiteras med en avgift på max 2 000 kr.
Hel avgift......... ............2 000:-
Halv avgift....... ............ 1 000:-

Notera antal utförda arbetstimmar i arbetspliktlistan, som finns i Strand Hotell.

Vaktplikt 2009 = I obligatoriskt vaktpass per bryggplats

i Den som har brvssplats har skyldighet att gå ett vaktpass under sommarsäsongen. För att
' täcka alla nätter under en säsong behövs att några stiiller upp och gör flera pass.

Ägaren av platsen är ansvarig för vakq)asset oavsett om platsen anvlinds eller inte.

-. 
För att ftirsiikringar ska gälla, fllr man inte gå ensam. En "vaktkompisbok" finns i

f, Stand Hotell, där man kan skriva upp sig, vid behov av en vaktkompis.
Obs!
Ej ut6rd vaktplikt debiteras med en avgift på 2 000:-.
Notera både i vaktboken och på vaktlistan efter fullgiort vaktpass. Böckema finns
i Strand Hotell.

Sj ösättning/upptagning med SUBJiften
Sjösättningstider finns på annan plats i ÖBK-bladet. Sjösättnings- och upptagningslistor
finns tillgängliga i Strand Hotell:

Extra upptagning med SUB-liften
Kontakta någon av ftirarnaav SuB-liften. En avgift av 200:- tas ut och betalas till ft)raren.
Ansvarig ftir SUB-liften: Owe Westin, tel 550 I l8 08
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Östertälje Båtklubb - Avgifter. . .forts

Sjösättning/upptagning med egen vagga

b- båten ska florvaras under vintern inom klubbens område, måste ansvarig ftir

vinterplatser kontaktas ftir hänvisning av plats.

Ansvarig flor vinterplatser: Jan Eklund, tel 550 890 77

Elvärme
Vid användning av el vintertid ska elsladden märkas med båtens och ägarens namn.

Kontinuerlig användning av elvärme skall godkännas av hamnkapten.

Den som använder elvärme i båten sommar- eller vintertid skall betala 2,00 kr/kwh.

Exempel, ftir en kupövärmare pä 1200W (1,2 kW) som används i l0 timmar blir

kostnaden 1,2 x 10 x 2,00 :24 kronor.

Klubbstugan på Radön
Klubbstugur^ku1 hyras av aktiva medlemmar veckovis från forsta söndagen i juni

till sista söndagen i augusti (byte söndagar kl. 12.00).

Klubbstugan kän aven hyras per dygn under sommarsäsongen (byte kl. 12.00)

Avgiften per vecka............ ' I 500 kr

Avgiter per dygn "' 250 kr

Bokning ring: Ann och Tony Kearney, tel. 550 622 46 eller 073 718 03 64

Klubbhuset (Strand Hotell)
Klubbhuset kan endast hyras av aktiv medlem.

Personlig räkning...........
Personlig rakning O.t av dag 350 kr

Annan persons ,äkttittg, kväll 2 500 kr

Annan persons räkning, dag ....... 500 kr

Ideell forening, kväll .............. 2 200kr

Ideell forening, dag..... 500 kr

Företag, kväll 3 000 kr

Företag, dag ....... " 2 800 lff

Bokning ring: Ingemar Johansson, tel. 550 119 55

Båtplatser
Om du vill ställa dig i kö ftr en bryggplats, kontakta Gunnar Sterner, tel- 550 314 4l

En köavgift på 500 kr tas ut.

Vinterplatser
om du vill ställa dig i kö for en vinterplats, kontakta Jan Eklund, tel. 550 890 77

En köavgift på 500 kr tas ut.

Uthyrning av båtPlats
Den ro- hyr båtflats i andra hand ska vara aktiv eller stödjande medlem.

l. Hyresgästen ska i ftirsta hand tas från kölistan.

Kontakta Gunnar Sterner, tel. 550 314 41.

2. I andra hand tillfrågas någon utifrån, personen ska vara känd ftir uthyraren.

Meddela Gunnar Sterner, tel 550 314 4l vem som hyr platsen'

3. Den som hyr i andra hand har inte automatiskt rätt till vinterplats

Kölista finns hos Jan Eklund, tel. 550 890 77 .

,t
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Ostertälje Båtklubb - Avgifter. . .fons

Medlemsregister
Viktigt att meddela ändringar som berör medlemsmatrikeln skriftligt eller via mail till
Berit Hjelm, Täppgatan I I A, l5l 33 Södertälje, tel. 550 629 97 eller
Lars Vager, Glasbergavägen 8, 152 57 Södertälje, tel. 550 322 51.

Mail-adresser
Obk.in@home.se
Obk.matrikel@home.se

bevakas av sekreterare, Berit Hjelm
bevakas av matrikelansvarig, Lars Vager

?

?

Klubbtidningen 1ÖnX-fanalen)
Klubbtidningen utkommer i mars lapril.
Kontakta Barbro Nordlund, om du har något som du vill ha med i klubbtidningen.

Ansvarig: Barbro Nordlund, tel. 550 193 16

Protokoll och information
Protokoll från styrelsemöten, information från Södermanlands Seglarforbund (SSF) och
Sörmlandskusten Båtftirbund (SKBF) samt annan information finns i Strand Hotell.
Information kan du även hitta på vår hemsida.

Adressen till ÖBK:s hemsida
Besök gärnaÖBK:s hemsida där Du hittar aktuell information.
Om du vill ha något inftirt på hemsidan, kontakta Sven Hjelm, tel. 550 149 18.
htp://www.obk.space2u.com/ eller hup://www.öbk.se/

Styrelsen häl sar nytillkomna medlemmar ÖBK:are
VALKOMNA

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en riktigt
SKON SOMMAR

AA

vv

?

?

L
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OBK-kanalen extra insatt blad Nr 19

2009ffi
Sekreteraren har ordet \{r \

All information sätts upp på anslagstavlor i Ögf och finns även på herdiliclan. Viktig information
skickas även ut via mail. Glöm inte att låimna din mail-adress till sekreterare eller matrikel-
ansvarig.
Protokoll från styrelsemöten finns i Strand Hotell. Om Ni har frågor till styrelsen kontakta mig.
Vid ftiråindringar som påverkar matrikeln, skickas skriftligen till:

Östertiilje Båtklubb
c/o Berit Hjelm
Täppgatan 1l a
151 33 Södertälje

eller Mail obk.info@home.se bevakas av sekreterare
obk.matrikel@home.se bevakas av matrikelansvarig

Gå gåirna in på Ögtcs hemsida och sök information
hup ://obk. space2u.com eller
http://www.öbk.se/

Du kanske tycker att det åir konstigt med en webbadress som innehåller bokstaven ö. För att kunna
anvåinda www.öbk.se i dagsläget så behöver du antagligen ladda ner en plug-in till Internet
Explorer. Det iir gratis och håimtas på: http://www.idnnow.com/indexjsp?lang:svL v I 

BeritHielm

Pensionärer och andra vardagslediga Önf-medlemmar

Inga dagar åir spikade ftir denna verksamhet. Anslag sätts upp i Ögf samt i Låinstidningen under
ftireningsnytt. Information skickas ut till de pensionåirer som har låimnat mail-adress till Ögf.
Kontakta Lars Johansson, 550 62997 eller Gösta Löfgren, 550 183 21, om du har några frågor.

Lasse Johansson

SörmlandsKustens BåtFörbund (SKBF)

öBK tillhör SKBF som är ett förbund som ingår i Svenska Båtunionen (SBU)

Det är viktigt att båtklubbar tillhör en organisation som tar tillvara båtlivets intresse, när det gäller tex
indragning av fyrar och farleder, miljö, besiktning av båtar, mm.

Styre/sen för 2009 är:
Ordförande ... Ulf Rönnqvist, Södertälje BS
Kassör .. Tony Lundberg, Hölö BK
Sekreterare..... Berit Hjelm, Östertälje BK
MiljöJohn ...... Rohde, Grödinge BK
Ledamot . Leif Andersson, Södertälje BK
Ledamot ....... Sven-Erik Hult, Oxelösunds MBK
Svenska Sjö..... ....... Yngve Hurtig, Granuddens BK
Besiktning..... .....Karl-RobertSetterberg, Södertälje BS

SKBF söker personer som kan ingå i valberedningen. Karl-Robert Setterberg ansvarig för besiktningar
söker en efterträdare.

Är Ni intresserad att inqå i valberedningen eller arbeta med besiktningar kontakta mig. Berit Hjelm

Inftir sjösättningen

Kom ihåg att märka era vaggor/stödbockar och pallvirke! Brickor finns att håimta i snickarboden.

Klubben ansvarar inte ftir eget material!



Sjösättningar med SuB-liften 2009.

Sjösättningar kommer att ske måndagar och
tisdagar veckorna 17, 18, l9 och 20, samt lördagen
den 16 maj.
Tiderna dessa dagar är 1 l:00 till 20:00 och det
kommer att sjösättas I 5 båtarlsjösättningsdag.

Varje sjösättningsdag består av 3 st 3 timmarspass,
I I :00-14:00, l4:00-17:00, 17:00-20:00.
Vid varje pass sjösätts 5 båtar. Dessa fem båtägare
bildar ett lag som hjälper till med allt inom "sitt"
pass.

Listorna, som sitter uppsatta i klubbhuset kommer
att plockas ned dagen innan respektive
sjösättningsdag. Därftir är det är viktigt att Du
tecknar dig i god tid fiir den tid Du vill ha.

Det finns utrymme ftir att sjösätta 135 bätar och det
är ca I 15 båtar som skall hanteras av sub-liften. Vi
sub-florare har märkt att det blir trångt om tider vid
slutet av sjösättningsperioden, detta gäller även vid
upptagningarna. Det innebär att vi ffir köra extra
for att alla ska komma ner i sjön, därfor - återigen
- Teckna Dig i god tid!

Om du fär forhinder måste du så

snart som möjligt kontakta
ansvarig sub-ftirare.

Om vädrets makter ej står oss bi när vi skall
våmrsta kan sjösättningstiderna komma att behöva
justeras.

^\Vi behöver besätta nägra vakanser på forarsidan
for Sub-liften. Är Du intresserad kan Du kontakta
Owe tel 070 67 6 16 32 .

Sub-ansvarig Owe Westin

^\

^\& c"faktur,a
Svenska Sjö har nu inftirt möjligheten att betala
premien med elektronisk faktura, e-faktura, "den
gröna fakturan".
Med e-faktura sparar du både på miljön och din
egen tid. Du fär e-fakturan direkt till din
Internetbank i stället ftir på papper hem i brevlådan
och kan enkelt läsa, kontrollera och betala din
faktura, var som helst, när som helst. OCR-
nummer, betalningsdag och belopp är iffllda och
kan inte bli fel.

Du anmäler att Du vill ha e-faktura från Svenska
Sjö via din Internetbanks hemsida eller per telefon.

Försåikra håten i
SVAN$KA SJö
.+$F g. Frrnr&rsr*g*arkhååw*dhm

tr I -CF .Frqfo*+im*BEladatqgi*rJng*pottolllgsädf,#

' 'f '- . lruo gcnstelb å&hrrodmg

--X-,.JrrJ :mffitr*sdrs''o**bo$
\*,t' r Yi ffi,nöbar dy*n ho
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Från S eglingskommittön

Hej alla seglare!

Årets kappseglingssäsong börjar i år den 2l maj
då starten ftir "Flygarköret" går ute vid Radön .

Som vanligt med individuell start.
Första båt i mål vinner!

Den 27 maj onsdag går årets start av Watski 2
Star Race där 4 bätar från Ögf kommer att
delta. Ordfiirande Ingvar kommer med sin Wasa
38, Arne Hjelm med sin Wasa 370, Thomas
Forslund med sin Linjett 33 samt undertecknad
med Avance 36.
Detta race ersätter Östersjömaran.

Hålt tummarna för ÖnX-Uatarna!

Axviks Race 13 juni. Bankappsegling utanfiir
Skanssundet. Arangör är SBS.

I samband med midsommarfirandet på Radön
seglas på lördagen den 2Ojuni "Alvedon Cup".
En distanskappsegling med gemensam start.

Direkt efter semestern den 8 augusti går årets

"Askö Runt" ute vid Fifong. Distanskappsegling
runt Fifong och Askö. Arrangör är SBS.

r

f^

Ärets i särklass viktigaste race for alla Ögf-
are gär av stapeln den 15 augusti. "Radön
Runt" seglas som vanligt i samband med
kräftskivan. Individuell start. Första båt i mål
vinner!

Den sista seglingen, som Ögf anordnar är
"Radön Open". Den går i år den 12 september.

Förutom dessa seglingar änangerar:
l3-l4juni "Landsort Race". Arrangör NSS
22 augusti "Kringlan Cup". Arrangör SBS
29 augusti OXSS "Arkö Runt". Arrangör
OXSS

SBS kör dessutom ett antal onsdagsseglingar
utanftir Torpa. Dit är även Ögf-båtar
välkomna. Start den 13 Maj

Även Järna Båtklubb anordnar kappseglingar,
en på ftirsommaren och en i augusti. Tid for
dessa är ännu inte fastlagda.

Vi ses i skärgården och forhoppningsvis även
på kappseglingsbanan !

S egl in gs kommit t ön/L as s e Sundin

l^

-

Ater man speciell mat när man fiirdas ibät?
Ja,har man inget kylskåp så ställs det högre krav på maten som bärs ombord. Några tips:

o Lök ftirvaras med potatis så håller de längre

o Marinera kött när du åker hemifrån, mycket
olja ökar hållbarheten. Lägg i plastpåse och
sedan i säker burk. Vänd nägra gånger. Håller
ett par dagar.

o Lyxvariant vann choklad: värm forsiktigt
mjölk, häll i termos. Lägg chokladbit i botten
på mugg, ryll på med mjölk och rör om.

o Tunnbrödrulle med skivad potatis kaviar och
gräslök

. äppelmos, ströbröd med vaniljsås är helt ok

Turkisk potatis
5 kokta potatisar
1 dl olivolja
2 pressade vitlöksklyftor
2 tsk timjan
salt och peppar
svarta oliver
Mosa potatisar med gaffel i rymlig skåI. Häll i
olivoljan lite i sänder oh blander ner vitklö och
timjan. Smaka av med salt och peppar. Olja i
stekpanna, bred ut potatismos, stek på låg värme
nägra minuter. Läggpå tunt skurna tomatskivor
och svarta oliver. Täck helst med lock- Servera
med sallad eller med rökt och grillat kött.

Sidan 7
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TiII sist...
Sommarens planer börjar sätta sig. Vart ska vi
ställa kosan detta år? Blir det en längre fiird eller
blir det som ftiregående sommar, ett stilla
länsande i Stockholms skärgård, med besök på
Rödlöga och Stora Nassas oändliga ö-struktur...
Ja, vädret är ju en viktig detalj när det bär iväg,
och om det är det svårt att sia.

Visst är det bra med all elektronisk utrustning
ombord? Tänk vilket lyft det blev med en
plotter!

Nu kan man verkligen ta sig fram på okända
vatten och uppleva en massa nytt...

På det forträffliga"nätet" har jag precis läst
"E-navigatörens tio budord", of, skrift
utgiven av sjöfartsverket. Läs själva och
begrunda!

http : //www. sj ofa rtsve rket. se/u p loa d/Pdf-
Gemensamma/Gps. pdf

...men visst har elektroniken giort sitt intåg
for att stanna. Som vanligt gäller det att
vara uppmärksam och tänka lite logiskt.

Trevlig båtsommar! Barbro

Tips i sommar!
Stockholm Stopover - Juni 14-25.

Volvo Ocean Race

Rakt nedanrt)r slottet på Skeppsbron bygger
Promarina en tilffillig gcisthamn. Marinan
öppnar i början av juni och cir en del av Volvo
Ocean Race hamnstopp på Skeppsbron 14-25
juni.
Det blir rtirsta gången på många år som

fritidsskeppare kan kigga till framftr
Stockholms slott, och dessutom övernatta, /å
landström och all service en modern marina
har, sciger Mats Bylund, vd för Promarina.
Gcistltamnen ska ha 65 platser och kunna ta
båtar upp till 70 fot. Den kommer att vara
bemannad dy4n"t runt oclt en plats kostar cirka
500 lvonor/dygnet, lite beroende på hur stor båt
man har.

9- I I iuli
Start Gotland Runt i Sandhamn
Visfestival i Västervik

Övrigt som händer i Ö8K...

Sjösättningsfest

Arbetsdag i hamnen

Arbetsda g pä Radön

Midsommar på Radön

Kräftskiva på Radön

Arbetsdag i hamnen

Arbetsdag Radön

Jollesegling Igelstaviken
Lucia-segling med knytis

25 aprl\

18 maj

6 juni

19 juni

15 aug

15 sep

7 nov

12 dec
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