ÖBK-kanalen

Nr 31
2021

Innehåll
Ordförande har ordet …..…….….……..…1
Sekreteraren har ordet …………….….…..2
Förre ordföranden har ordet ………….…..3
Rapporter …………….………...........3-10
Årsmötet 3, Hamnen 4-6, NYTT: Digital bokning av vaktpass 6, Miljö 7-8, Radön 8-9

Ejdern till Radön 2021 ……………….....10
Kappseglingsäventyr i Coronatider….11-17
Rapport om ÖBKs kappseglingar .. .…... 18
Kappseglingar 2021, ungdomssegling…. 19
Viktiga datum & sjösättningstider….….. 20

Det här året har varit allt
annat än vanligt. Med en
pandemi som fortfarande
pågår så förändrades
mycket. Men nu hoppas
vi att det går mot ljusare
tider i takt med att allt
fler blir vaccinerade och
att vintern har gett vika
och värmen återkommer.
Kanske kan vi nu börja mötas upp utomhus, utan
att frysa som vid årsmötet, och lite längre fram
kanske vi ses på Radön.
Ja nu sitter jag här för att knåpa ihop några rader
som ÖBK´s nya ordförande, kanske också ska
tilläggas den första kvinnliga (men inte den sista
😊). Det hela började i december när jag blev
uppringd av Patrik från valberedningen som ställde
frågan om jag var intresserad av att kliva in som
ordförande. Mitt första spontana svar var ”är du
säker på att du pratar med rätt person, du känner
väl inte mig”, men Patrik vidhöll sin förfrågan och
jag lovade att tänka på saken. Beslutet var varken
enkelt eller självklart; jag hade aldrig ens funderat i
dessa banor. Men efter att funderat och pratat med
några andra ”kända profiler” (ni vet vilka ni är) i
båtklubben så valde jag att tacka Ja till uppdraget.

Sverker, som jag nu tar över efter, gör tillsammans
med styrelsen och alla andra engagerade medlemmar Östertälje båtklubb till en båtklubb att vara
stolt över. Jag hoppas att jag kan fortsätta leda i
samma anda. Jag känner stor tillit till de medlemmar som med sina kunskaper och erfarenheter är
delaktiga i våra olika kommittéer och utför arbeten
på och runt båtklubben samt på Radön. Ni gör ett
grymt jobb! ÖBK har en bra organisation som
består av både gamla och nya medlemmar och det
är bra, då föds nya idéer och man kan skapa
delaktighet.
En nyhet är att vi genomfört en ”digitalisering” av
våra vaktpass men även att man själv ska kunna
uppdatera registret med typ av båt etc – tack för det
Lars Vager! - det ska bli spännande att se hur vi
kan utveckla det vidare. För er som ännu inte
loggat in – gör det!
Lite om mig
Jag har ingen lång sjöresa bakom mig, som många
av er andra. Peter och jag köpte vår första båt när
dottern var fyra år (2008), efter det har vi bytt båt
några gånger och kanske inte riktigt hittat det vi
söker ännu. Oftast har jag hamnat med planeringen
av vad som ska med på ”båtresan” medan min man
styrt båten och gjort vårrustningen. Kanske någon
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känner igen sig? Jag kan inte namnen på alla båttyper, vet inte vad alla olika delar på båten heter,
jag kanske säger rep när det borde vara tamp och
mycket annat men man lär så länge man lever.
På tal om att lära sig så är det just det jag jobbar
med. Jag arbetar idag med utbildning av lönespecialister och redovisningskonsulter inom yrkeshögskolan. Här möter jag flera nya studerande som
valt att byta yrkesbana. Det är både spännande och
utmanande att följa deras olika resor. Jag har själv
min bakgrund inom samma område sen flera år

Det gångna året har ju
inte varit som andra år på
grund av Corona. Det har
väl inte undgått någon att
även vi i ÖBK har fått
tänka till och ändra om
gällande de aktiviteter
och tillställningar som vi
har varje år och är
beroende av.
Midsommarfirande, Kräftskivan, Arbetsdagarna
och Årsmötet har vi genomfört, men på andra sätt.
Den enda tillställning som vi varit tvungna att ställa
in var Årsfesten. Men vi hoppas att alla kan bli
vaccinerade under detta år så att vi kan ställa till
med en herre jösses fest nästa år!
Men nu är det snart påsk och den stora ”båthelgen”
nalkas med mycket jobb. Påminner lite om
Askungesången  ”Det ska tvättas, de ska vaxas,
de ska putsas …” och sist men inte minst fyllas på

tillbaka och vet att yrket ofta ställs inför utmaningar, alltifrån nya lagkrav till effektiviseringar
som digitalisering. Men nog om mig!
Tänker att jag avslutar som min företrädare i sin
välkomstkrönika att ”jag uppskattar verkligen
ÖBK-andan och hoppas att vi kan fortsätta på
samma kurs. Klubben består av oss alla. Vad vi gör
av framtiden avgör vi tillsammans!”
Jag önskar oss alla en härlig sommar med sol, bad
och vaccin, så ses vi kanske till vårrustningen!
Anna Stenhede, ordförande

med alla saker som ska ner i båten för kommande
säsong.
Vi har en ny medlem i styrelsen i år och det är
ordförande Anna Stenhede.
Vi har även lagt ut vaktplikten digitalt i år och ska
nu göra en utvärdering för att se hur det fungerar
och fundera på om vi ska utveckla detta och gå över
mer mot det digitala.
All information gällande båtklubben och kontaktuppgifter uppdateras på vår hemsida öbk.se. Våra
mailadresser är obk.styrelse@gmail.com och
obk.matrikel@gmail.com
Hoppas att vi syns på våra arbetsdagar i Hamnen
och på Radön.
Vi vill ha en trevlig och omtyckt båtklubb &
klubbholme så allas hjälp behövs!
Nu ser vi fram mot sommar och sol och många fina
kvällar till sjöss! Ha en riktigt skön sommar!
Pia Wiberg

Snart är det dags!
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Årsmötet hölls den 31 januari – utomhus på grund
av Corona – med ca 30 deltagare. Sverker Dahlberg
valdes till årsmötets ordförande. Styrelsen för 2021
består av Anna Stenhede (ordförande), Jan Eklund
(vice ordförande och vinterplatser), Johnny Moraeus
(kassör), Pia Wiberg (sekreterare), Lars Jernå
(hamnkapten), Johan Torstensson (teknisk- & miljö-

ansvarig), Per-Arne Persson (bryggplatser) och Lars
Vager (suppleant, matrikel).
Funktionärsorganisationen med de olika
kommittéerna, se ÖBK’s hemsida öbk.se. Där
finns också Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelse.
Pia Wiberg

Corona-säkert! Sverker Dahlberg höll i klubban på detta sitt sista möte som ordförande i ÖBK

Efter tre år som
ordförande och
totalt sex år i
aktivt styrelsearbete är det nu
vaktskifte för
mig.
Jag har till detta
år valt att lämna posten som ordförande i ÖBK. När
jag nu tittar akteröver så har dessa år gått fantastiskt
fort.
Det har varit lätt att styra båtklubben framåt eftersom vi har många engagerade medlemmar och
kompetenta styrelseledamöter. ÖBK är för mig en
båtklubb där det finns en själ och klubbkänsla samt
en lång historia. Jag uppskattar verkligen att vi
tillsammans skapar klubbens framtid runt vårt
gemensamma intresse för båtar och båtliv.
Eftersom jag har ett alltför tidskrävande och intensivt jobb vid sidan av båtlivet så räckte inte tiden
riktigt till för det engagemang jag vill lägga på
rollen som ordförande. Jag har därför valt att låta

nya friska krafter greppa styråran för Södertäljes
bästa båtklubb. Dock lämnar jag inte alla uppdrag i
klubben detta eftersom jag kommer fortsätta vara
subliftförare. Ett jobb som jag verkligen
rekommenderar er som är intresserade. Förresten
jag saknar subförare-kompis så vill ni pröva på att
vara ”subbgubbe” så hör av er!
För er som är nya och gamla i klubben och har
funderat på hur det kunde vara att sitta i styrelsen
eller stödja som kommittémedlem: nu har ni
möjlighet att höra av er till mig under året! I min
nya roll som valberedningens ordförande tar jag
tacksamt emot alla tips på nya besättningsmedlemmar till ÖBK skutan!
Med detta önskar jag er alla en riktigt fin båtsäsong
och grattis Anna till posten som ordförande för
ÖBK!
Vi ses på hamnplan till våren och förhoppningsvis
ses vi till sjöss.
Tack!
Sverker Dahlberg
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Rapport från hamnen
Som vanligt har D7 *) underhållit material och
renoverat och röjt på hamnområdet. Verksamhetsberättelsen för 2020 redovisar följande:







Reparation av toa-tömning, slang och
munstycke.
Reparation av nät vid sjösättningsbryggan.
Tillverkning och montering av brygga för
upptagning av småbåtar.
Byte av gummibussning på brygga D.
Målning av gavel och dörr på verkstadsboden.
Kontroll av belysning på bryggor.
D7 tar lunchrast – med kontorsarbete







Reparation av bandsåg i verkstadsboden.
Renovering av sjösättningsrampen.
Klippt och röjt sly och buskar.
Tillverkning och montering av landgång till Abryggan.
Fyllt gropar vid infart och på hamnplan.
Tillverkning av plog för rengöring av
sjösättningsramp.

Gösta kommer
med kättingen
för …

... A-bryggans
flytt utåt.
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Forts Hamnen
Bland kommande arbeten är att se över och renovera
bryggornas infästningar/byte av schackel (med hjälp
av dykare), lägga om bojsten vid D-bryggan, underhållsarbete på SUBen, snygga till i klubbhuset (läge
nu när det sällan är uthyrt!), renovera (skrapa, måla
etc) de 10 resterande fönstren från dansbanan på
Radön som tagits hem, renovera landgången till

bastun på Radön (och ev. flytta den!) och fixa
bryggorna där.
Och såklart mycket annat som vi andra inte ens sett
att det behöver åtgärdas/lagas/underhållas. /Red.
*) D7 (eller D8  ) är Affe J, Anders H, Anders O,
Gösta L, Lasse J, Lasse K, Lasse L och Sasse.

Inte bara D7 …

Många deltog på arbetskvällen den 22 september. Här från samlingen efteråt.

Tore och Lars säkrar bommarna för vintern

Subbförare behövs också (här några från D7)
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Hamnen i blåsväder!
Vid ovädret i början på mars 2021, med kuling, så bröts ett
fäste på yttre bommen på A-bryggan loss, varpå bommen
efter och i princip sjönk (se nedan och th). Båten som låg
kom delvis på drift men kunde säkras i snögloppet dagen
därpå.

gav
där

Bokning av vaktpass i hamnen (via Båtunionens AdministrationsSystem BAS)
I år kommer alla ÖBK’s medlemmar att få sitt eget konto att logga in i Båtunionens Administrationssystem
BAS. Man kan se de uppgifter klubben har på dig som medlem. Fördelar för dig är att du själv kan se din
faktura, ändra dina uppgifter med mera.

Vaktpass – bokning: Nytt för 2021 är att bokning av vaktpass kommer att göra i BAS. Rutin kommer att
skickas via mail, finnas i klubbhuset och på hemsidan. Bokning av klubbhus sker fortfarande via Håkan
Petersen, dock går det att se vad som är bokat. Har du inget konto eller något problem hör av dig till
undertecknad, alternativt till obk.matrikel@gmail.com. Man loggar in via länken
https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=/ och anger användarnamn/lösenord. Då visas:

Lars Vager, matrikelansvarig
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Rapport om Miljö och Teknik

Nu är botten är nådd …
… sa kaptenen när Ever Given fastande i Suezkanalen
Om sophantering förr. Men nu vet vi bättre
(?)
Alla behöver vi göra vad vi kan för miljön. På
-60 talet fick dåtidens båtfolk lära sig att man
skulle samla soporna i en plastpåse som knöts
ihop, sen gjorde man några hål i botten, för då
sjönk soppåsen bättre när man slängde den
över bord. Så kunde man hantera sopor förr.
Idag vet vi bättre?
TBT i allmänhet - och i ÖBK
Mycket har hänt inom båtmiljön, frågan är hur
morgondagens båtliv kommer att se ut på
miljöområdet? Sant är att ju renare vatten vi
har i våra hav och sjöar, desto bättre mår livet
i vattnet.
Ingen medlem i ÖBK lär har undgått all information om TBT, en tennorganisk förening
som klassas som ett organiskt miljögift. Enligt
ett EU-beslut är det från den 1 januari 2008
förbjudet för fartyg med TBT-beläggning att
anlöpa gemenskapens hamnar.
Personligen kan jag tycka att tiden från ett
kommunalt myndighetsbeslut om förbud mot
TBT hos båtklubbar som arrenderar mark av
Södertälje kommun till genomförande blev för
kort, med tanke på att det redan 2008 blev
förbud att anlöpa EU hamnar med TBT
beläggning. Men nu har vi tagit oss fram till
målet, det sista som återstår är att några få
båtar ska mätas pga ägaren inte vet vad som
finns i bottenfärgen.

en däckstömning? Lagen infördes 2015.
Utifrån hur det kan se ut med antalet
fungerande tömningsstationer vet jag att
många använder sin gamla bottentömning.
Vår tömningsstation fungerar däremot, tack
vara alla frivilliga insatser.
I somras såg jag att det fanns HVO 100 på
båtmacken i Södertälje, tummen upp för detta,
men tummen ner för folket i Rosenbad. Såg i
veckan att HVO 100 är drygt 2 kr dyrare per
liter än vanlig diesel. För miljön vore det bra
om skatten på HVO 100 sänks. Skärgårds- och
pendeltrafiken i Stockholms skärgård blir ca
23 % dyrare med HVO 100 i tankarna.
Nu ska vi inte låsa fast oss …
… vid detaljer utan öppna upp för framtiden
med nya nycklar – Iloq. Alla cylindrar är nu
bytta till Iloq, vilket innebär att har man inte
hämtat ut sin nya Iloq-nyckel kommer man
inte in med bil på området eller ut på
bryggorna. Hur många nycklar som var på vift
i det gamla systemet vet vi inte. En fördel med
Iloq är att om vi inte får tillbaka en nyckel så
avprogrammeras den i alla cylindrar, vilket
gör att vi vet att det bara är aktuella medlemmar som har tillgång till klubben.
Johan Torstensson, Miljö- &
teknikansvarig

ÖBK föredöme vad gäller toatömning
När det gäller övrig miljö så vet väl alla att det
är lagkrav på att alla båtar med toalett skall ha

Pia administrerar nyckelbytet (Larsa kollar)
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Här är botten verkligen nådd!
Jag var ju en av de olyckliga 18 vars båtar hade för
höga TBT-värden vid förra årets bottenmätning.
Det skrev jag ju om i förra årets ÖBK-kanalen, där
jag också uttryckte min stora förvåning över detta,
eftersom jag målat min Facil 26 med biocidfri färg
2003-2011 och därefter inte bottenmålat alls!
Jag övervägde
skrotning. Båten
är värd typ 5000
kr och bottenblästring skulle
gått på minst
15000 kr, så då
kunde jag lika
gärna köpa en
likadan, färdigbehandlad, båt!!
Skrotningskostnaden 10000 kr
skulle gå jämnt
upp med kölens
800 kg blyvärde.
Men i november
tog jag mig samman, klädde in båten, köpte
superdyra men superbra skrapor med dammsugaranslutning och satte igång. Ca 3 timmar om
dagen under 2.5 veckor, totalt 50 effektiva timmar
– så var det klart!

Jobbigt, visst. Men överkomligt. Och jag kände
mig jättenyttig! (Det behöver vi som är seniorer!).
Lars Klasén

En del högst upp nådde jag stående. Något skönare än sitt-/ryggläget underifrån, om man säger så!
Den svarta färg som syns satt ”stenhårt” och gick
bara att skrapa, inte att lösa upp med klotter- eller
lösningsmedel. Det gjorde däremot den röda därunder, närmast gelcoaten, så den var jag inte så
noga med. Den får jag ta i vår. Eller inte alls. Det
kan väl vara kul med en polkagrisrandig botten!

Rapport från Radön
Här kommer några rader från oss i Radökommittén!
Under förra vårens arbetsdag var det ett glatt gäng
som jobbade på ön för att få den i skick. Nya
gardiner syddes och monterades upp i
klubbstugan som så sakteliga håller på att
renoveras upp.
I en av toaletterna provade vi att installera 12V
belysning. Som material nyttjade vi de gamla
solcellerna och regulatorn från klubbhuset och
några enkla lampor som vi köpte. Och
resultatet blev riktigt bra - ljust och fint blev
det när mörkret föll på.
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Forts Radön
Dansbanan fick sig en andra omgång
med färg utvändigt så nu ska den stå
sig ett par år till utan att panelen ska ge
sig. De nyrenoverade fönstren
monterades tillbaka. De återstående
fönstren monterades ner och transporterades till ÖBK för en behövlig
renovering under vintern.
Motorbåtsbryggan fick sig en ordentlig
renovering under någon vecka förra
våren av några av klubbens ihärdiga
medlemmar. Ny trall monterades på
sidorna - så den blev nästan som ny!

De granar som hade blivit angripna av granbarkborrar för några år sedan sågades ner
under höstens arbetsdag. Den mesta av
veden klyvdes upp och staplades i våra
vedförråd. Så nu ska har vi ved till i bastun
ett tag till!
Radö-kommittén gnm Stefan
Nordlander

Brand på Radön!
Den 1 juni som var en måndag var jag på Radön
och snickrade. På eftermiddagen såg jag att det rök
nedanför dansbanan strax söder om långborden
vid berget.

Det visade sig vara en markeld som hade tagit sig
ner ganska djupt ner bland tallrötterna. Vad jag
kunde bedöma var det bara en tidsfråga innan den
hade kunnat blossa upp och orsaka en skogsbrand.
Det gick åt ca 10 hinkar med vatten innan det blev
släckt.
Vad orsaken till detta är är oklart. Men det visar
att vi måste vara väldigt försiktiga och ÖBK
införde efter detta rökförbud i skogen på Radön.
Sven Hjelm
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Ejdern till Radön 2021 (hoppas vi)
Resan till Radön Open 2020 fick tyvärr ställas in
pga för få anmälda, gissningsvis på grund av en
kombination av Corona och dåligt väder.
Vi gjorde dock en testtur den 1 september för att
kolla möjligheterna att lägga till.
ÖBK´s bryggor fungerar tyvärr inte pga av att de
är förankrade med bojsten. Vi fick istället lägga
till vid stugägarnas brygga som hålls av pålar.
Men även denna brygga är för klen och olämplig
om det skull komma sjö. Den enda platsen som
troligen kan fungera framöver är piren vid Bastun
då det krävs en stadig bryggkonstruktion för att
kunna bromsa upp fartyget.

tror att det kan finnas intresse av såväl Radön som
kappseglingen och samtidigt ge ÖBK god PR.
Om intresse och lite god vilja finns så kan det nog
bli en fin tradition framöver!
Sven Hjelm
Ejdern vid Radön på 1950-talet

Ejdern har under senaste året varit på varv och
rustats upp för ca 1,5 MSEK med nymålad botten
mm och det är därför inte lämpligt att göra som
man gjorde förr i tiden, dvs köra upp i sanden för
att bromsa upp.
En resa till Radön under kappseglingen Radön
Open 2021 är ännu inte med i turlistan men det
kan kanske ändras. Men i så fall behöver nog vissa
saker åtgärdas. Jag tror att ÖBK antingen måste
flytta på bastun så man kan gå in vid piren eller
hålla med tenderbåtar så att passagerarna kan
komma iland på ett säkert och bekvämt sätt.
Sedan vore det nog bra att ordna med någon
lämplig aktivitet för de som vill vara iland. Jag
Ejdern testar Radön 2020
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Christer Björk, ÖBK
Säsongen 2020 skulle bli en bra säsong med mycket kappsegling! Med
: Segla NM
(nordiska mästerskapen) i Mariehamn och EM (Europamästerskap) i Köpenhamn (170
anmälda båtar!). Med min egen
: Viktigast var att delta i Raymarine 2 Star, som
seglas under 3 dagar med 2 personer i besättningen (Dag 1 Oxelösund-Visby, dag 2
Visby-Oskarshamn, dag 3 Oskarshamn-Oxelösund). Och med
: Gotland Runt
med samma gäng som jag tidigare seglat Farr 30 med.
Vad hände då? Jo alla dessa seglingar sköts på framtiden pga Corona. NM först till hösten,
sedan till våren 2021. EM flyttades till 2021, liksom Raymarine 2 Star. Nåväl, det blev en
hel del kappsegling ändå! Här tar jag båttyperna en och en. Och sedan
-seglingarna.

J70-säsongen: Intensiv men nyttig
Våren på Baggen, Clinic och Spring Drill
Under våren blev det en hel del
J70-segling på Baggensfjärden,
med en båt ägd av Johan
Fellbom. 5 torsdagar från 23
april, med 4-6 korta race om 2
varv på kryss-länsbana. KSSS
skötte detta grymt proffsiga
arrangemang med endast en
funktionär. 8-12 båtar deltog.
En lördag i april var det en
Clinic med startträning hela
dagen. Den var uppdelad i 5
pass med 5 starter i varje pass.
Efter varje start seglade vi
endast någon minut. Sedan ny
start igen. En startbåt och en coachbåt som åkte runt och gav tips till seglarna.
Pass 1. Innan start: Kontrollera vindvinklar, kryssvinklar, startlinjens vinkel mot vinden, fördelar
vid ena eller andra startmärket. Det är viktigt att komma överens om vem som gör vad i båten under
startförloppet. Då förberedelserna är gjorda så är det tajmingen som gäller. Full fart på båten vid
startskott och framförallt med fri vind.
Pass 2. Uppvärmning. Rullande starter. Signal 3, 2 och 1 minut innan start samt startsignal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fakta: J70 är en 7 meter lång jolle med sänkköl. Kölen är
fast under segling; lyfts bara vid transport. Båten seglas
med 4 personer; segelsättningen är storsegel, fock
(rullbar) och gennaker. Det är en strikt entypsklass och
reglerna styr t ex besättningens placering på båten. Båten
planar med farter upp till 15-20 knop.
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Pass 3. En båt skulle agera hinder de sista 30 sekunderna innan start med en person stående i aktern
med handen upp för att visa att båten är ett hinder. Den störande båten kunde bete sig hur som helst
och göra oväntade manövrar och alla skulle hålla undan.
Pass 4. Vinklad startlinje med fördel på någon sida. På en hel bansegling så har strategin för första
kryssen (vilken kant är mest fördelaktig?) stor betydelse för valet av sida på startlinjen.
Pass 5 var Race time. Utöver starten så seglade vi ett varv med startlinjen som mållinje. Träning på
gennakersättningar och jippar. Jag lovar att man är helt slut efter ca 25 starter så varför inte segla
även på söndagen  .
På söndagen var det Spring Drill. Då kördes 5 seglingar à 2 varv. På startfartyget övade nyutbildade
arrangörer. Startlinjen ska ligga vinkelrät mot vinden eller med lite fördel i lä. I en ribbåt följde
nyutbildade domare seglingen för direkt dömning på banan. Därför var det viktigt att protestera då
situationer uppstod så domarna fick döma. Domarna såg fler incidenter än vad seglarna protesterade
mot.
Sprinttävlingar, Sunday Open - och ännu mera sprint
Under våren seglade vi också två Sprinttävlingar, även dessa på Baggensfjärden. Tolv båtar som
delades in i två grupper. Kort bana med 2 varv. Efter 2 starter byter man grupper efter ett
seglingsschema. Det gäller att ha koll på schemat och vilken grupp man tillhör i varje start. Varje båt
seglar 10 seglingar (totalt 20 starter). Grundomgång på 9 seglingar sedan räknas resultatet samman
och den 10:e seglingen är en A- och en B-final. Riktigt kul tävlingsform med snabba race!
De söndagar det inte var
en mer organiserad
tävling seglade vi
Sunday Open (4 längre
seglingar än på
torsdagsseglingarna).
J70-seglingen fortsatte
under sensommaren och
hösten på samma sätt
som under våren med
seglingar på torsdagar
och söndagar. Även en
sprinttävling
genomfördes under
hösten.
J70-SM
I slutet av augusti
seglades J70 SM på södra Björkfjärden med Rastaholm som bas. Dagen innan starten tvättade vi av
båten, mastade på och seglade en sväng. 31 båtar kom till start. Seglingen var Coronaanpassad
genom att båtarna delades in i 4 grupper där 2 grupper startade samtidigt och med 6 minuters
förskjutning till nästkommande grupper.
SM-et avgjordes med 8 seglingar, varav 6 i grundserien och 2 i finalen. Vår insats var katastrofalt
dålig och vi slutade på sista plats. Vilken kant vi än valde så var det fel samtidigt som vi saknade
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fart i båten. Då vi seglade bredvid andra båtar kändes det som vi inte seglade långsammare men vi
hamnade fel hela tiden. Mycket frustrerande.
Till sist: Sandhamn Open
I slutet av semestern var det dags igen för J70 segling, denna gång Sandhamn Open. Jag seglade upp
till Sandhamn från Trosa för att bo i egen båt. Den här gången utan sällskap. Vi seglade 3 seglingar
på lördag och 2 på söndag. Vi placerade oss i slutet på resultatlistan vilket inte var så kul. Även om
inte fartskillnaden är stor så förlorar vi en båtlängd här och en där. Kryssen är ok men
undanvindsegling med gennaker är inte godkänd.

Smaragd: SM med incidenter
Smaragd-SM
Johan Fellbom har också en Smaragd (nr 6). Han ville att vi skulle segla Smaragd-SM och sån’t kan
jag ju inte tacka nej till!
Tävlingen arrangerades av Vikingarnas SS på Östra Saxarfjärden i Stockholms skärgård.
Arrangörerna bodde på klubbholmen Ekholmen där baslägret var. Inga seglande båtar var dock
välkomna till Ekholmen p.g.a. Corona utan hade Linanäs gästhamn på södra Ljusterö som bas.
Tune up
Ett SM startar oftast med en träningssegling, Tune up, där seglare och funktionärer får bekanta sig
med startförfarandet, banan och vindarna på fjärden. Jag var rorsman ut från hamnen och innan start.
Under den tiden kontrollerar vi trim, kompasskurser och vindvrid på olika sidor av banan. Även
några spinnakersättningar och gippar hann vi med att träna på.
Då starten närmade sig så tyckte jag att skepparen skulle ta över rodret men han tyckte att jag skulle
styra. Det är extra nervöst att styra en annans båt. Jag vet hur trångt det är i starten och i rundningarna och hur lätt det är att krocka. Men jag älskar att styra (som väl framgår av bilden nedan  ) då
det är trångt så det var ett lätt beslut.
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Det blåste hårt, ca 10 m/s. I sådan vind behövs stora marginaler i start och rundningar. Vi slutade 2:a
av 11 båtar vilket vi var nöjda med.
SM dag 1 – krock och protester
Dagen efter var det dags för Smaragd-SM med 8 delseglingar
under 3 dagar (3, 3, 2). Varje delsegling seglas på en kryss-läns
banan med 2 varv. Det blåste fortfarande hårt och eftersom det
gick bra på Tune up så fortsatte jag att styra båten. Starten gick
bra och vi ledde knappt på länsen (vinden in bakifrån) inför
sista rundningen. Båten bakom tog vår vind och etablerade
överlapp på insidan av oss i rundningen och vi låg därmed efter
den. Det var en kort kryss in i mål och vi gjorde ett slag för att
försöka återta ledningen. Självklart gör även den ledande båten
slag för att bevaka oss – och ledningen. Då seglade en tredje
båt om både oss och ledaren, vilket gjorde att vi slutade som
3:a. Mycket irriterande då vi ju legat först nästan hela
seglingen.
Andra seglingen vann vi klart. Vi seglade högre i vind på kryssen med samma fart och var aldrig
hotade. Nu låg vi och en Smaragd med nr 50 först, med lite marginal till övriga. I sista seglingen
denna första dag var det ombytta roller. Vi länsade mot sista rundningen som 2:a. Precis innan
rundningen var det vi som tog vinden av ledaren, etablerade överlapp på insidan och rundade först.
Direkt efter rundningen ska man lova upp till kryss vilket båten på utsidan tyckt att vi gjort för sakta.
Efter en del gap och skrik så seglade han in i oss. Reglerna säger att lovartsbåten ska hålla undan
vilket var vi men då vi krockade så skedde kontakten på akterspegeln vilket blir lättare att döma i en
protestförhandling. Upphinnande båt för samma halsar ska hålla undan.
Båda båtarna hissade protestflagg. Då vi visade märket från kollisionen erkände de att vi hade rätt
och lämnade aldrig in en protest mot oss. Det gjorde emellertid vi mot dem - och påföljden blev
poängstraff som knuffade ner dem till plats 5. Att de inte diskades beror på att de erkände sitt fel

Trångt vid rundningen
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innan förhandling och är helt enligt regelboken. En dålig regel enligt min mening! Med våra
placeringar 3, 1och 1 så ledde vi därmed SM före nr 50. Ett gott slut på första dagen!
Andra dagen fortsatte som den första. Samma vindriktning och med ännu lite mer vind. Tyvärr kom
vi bara 2:a i de två första seglingarna. Och i sista seglingen för dagen gjorde vi några missar och
slutade som 5:a medan nr 50 tog 3 förstaplatser den dagen och nu ledde SM med oss som 2:a.
Sista dagen – master i krock
Inför de 2 avslutande seglingarna nästa dag så var vi tvungna att vinna båda seglingarna för att ta
guldet. Ingen lätt uppgift. Ytterligare en dag med hård vind från samma riktning. Vi startade nere i lä
med 4 båtar i lovart om oss. Tyvärr seglade vi inte längre högre än de andra som den första dagen
och kunde inte slå framför lovartsbåtarna. Det gjorde att vi rundade som 5:a efter första kryssen. Nu
var det mycket tätare i toppen än tidigare.
På andra länsen möter vi en kryssande båt som ser ut att gå nära oss. Jag skriker åt honom eftersom
han är väjningsskyldig. Vi hade styrbords halsar. Tittar man endast på båtarna så är det marginal
men eftersom den kryssande båten lutar så finns det risk att masterna slår ihop. I samma ögonblick
jag skriker kommer en by som gör att den kryssande båten lutar ännu mer. Jag styr då undan från
honom vilket gör att vår spinnaker kommer längre ut i lovart vilket i sin tur gör att vi lutar åt lovart
och masterna slår ihop! Katastrof! Som regel klarar inte masterna av den påkänningen utan brukar
ramla ner. En eller båda. Smällen hördes över hela fjärden trots att det blåste hårt. Jag duckade ner
under däck och var säker på att masten skulle komma ner. Konstigt nog så höll båda masterna men
den andra båten hade inte längre sin vindex och vindmätare kvar i toppen. Vi slutade som 5:a och då
var det kört för oss att vinna SM. Däremot hade vi säkrat silvret.
Sista seglingen var i princip betydelselös men vi ville avsluta bra. Vi låg bra till inför sista länsen då
det kom en riktigt hård
by. Fallet lossnade från
spinnakern som ramlade
ner framför båten. Det var
ingen båt nära oss och jag
kunde styra undan så vi
inte seglade över
spinnakern, för i så fall
hade det blivit riktigt
jobbigt att få upp den.
Då vi hissade upp
fördäcksgasten för att
hämta ner fallet så
upptäckte han en spricka i
masten. Jag vet inte hur
den kommer lagas. Men
båten vi krokat ihop
masten med råkade ännu
värre ut: dess mast hade
blivit krokig och lite
intryckt vid spridarfästet –
och måste skrotas!
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Corby 33: Visby-pokalen och Indian Heat

Jag kappseglade även med en Corby 33, köpt och totalrenoverad 2019 och aldrig kappseglad av den
nye ägaren Göran Frick, därtill helt ny för mig. Nu deltog vi i Visby-pokalen, som äger rum i
augusti, med start i Nynäshamn och med första rundningen vid Finnhällorna i norr. Nästa rundning
är ett virtuellt märke utanför Stenkyrkehuk norr om Visby. Sista rundningen är Almagrundet och
målgången i Sandhamn.
Det blåste sydost 3-5 m/s då vi startade kl. 12 på fredagen. Spinnakern hissades trots att det inte var så
långt till första rundningen. Sedan en lång kryss ner till
Stenkyrkehuk. Vinden skulle öka och blir hård på lördagen. Vindökningar vill man inte ha på natten, i
synnerhet inte sent i augusti med mycket längre nattmörker än på andra havskappseglingar jag deltar i, som
2 Star i slutet av maj och Gotland Runt i början av juli.
Då vi närmade oss Stenkyrkehuk såg vi blixtar i
horisonten. Åska vill man inte ha på havet och särskilt
inte på natten. Det kan blåsa upp kraftigt i samband
med åskoväder. Vi tittade på SMHI:s app och
blixtnedslagen var i närheten av Jönköping. Åskvädret
rörde sig upp över landet och kom aldrig ut till oss. Vi
mötte en lastbåt strax innan rundningen. Den skulle gå
bakom oss men han var tvungen att lysa på oss med strålkastaren – och vårt mörkerseende försvann
helt! Förmodligen funkade inte vår AIS och därför ville han väl kolla var vi var någonstans.
Efter rundningen var det dags att sätta spinnaker. Då det är kolsvart så är säkerheten nr 1 och det gör
inget att det tar lite extra tid att hissa. Ingen får ramla i vattnet. Nu började det även åska utanför
Gotland. Vi hörde åskan men den kom aldrig riktigt nära. Jag hade styrt nästan hela natten och när
det ljusnade så fick jag sova några timmar.
Vinden ökade succesivt hela lördagen och på slutet blåste det 10-13 m/s. Vi hade en surf på 15,5
knop men normalt seglade vi 11-13 knop i surfarna. Det är vid sådana här tillfällen det är grymt kul
att segla på havet.
Vinden ökade lite till innan Almagrundet så vi bytte till en mindre spinnaker. Vi gick i mål på
eftermiddagen och placerade oss på 13:e plats av 50 båtar. Det var ok för att vara första
kappseglingen och andra gången vi seglade båten.
Indian Heat med Corby 33
Indian Heat är en bansegling som seglas på Baggensfjärden i slutet av augusti. Tre seglingar på
lördagen och tre på söndagen. Det är bara snabba båtar med SRS (Svenskt Respit System) tal större
än 1,0 som får vara med. Vi var minsta båten med 33 fot och störst var en X-41.
Det är kul med bansegling. Det händer något hela tiden trots att det, som nu, var bara 15 båtar på
startlinjen. Det är trångt i start och rundningar och som minsta båt så är det svårt att segla i fri vind.
Det var även tight i resultatlistan. I en av delseglingarna så var det 6 båtar inom samma minut! Varje
delsegling beräknas på tid enligt SRS men sedan är det placering som räknas på totalen. Minst
poäng vinner och den sämsta seglingen får räknas bort. Vi placerade oss på 6:e plats.
Arrangemanget var riktigt bra. KSSS hade en startbåt, som la ut och flyttade på startlinjen och
länsmärket, en båt för kryssmärke och spridningsmärke och så en för målgången.
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Mina ÖBK-seglingar
Jag hann också delta i ÖBK-kappseglingar. Det började med Flygarköret med 10 startande, där jag
blev 3:a efter två SBS-are - men som tröst bästa ÖBK-are. (se även Rapport om … på nästa sida!)
Radön Runt
Klubbmästerskapet
Radön Runt hade jag
inte vunnit de 3
senaste åren då Larsa
Jernå med en
Smaragd vunnit och
det skulle jag ändra
på i år! Jag seglade
upp till Radön redan
på torsdagen för att
tvätta botten. Jag hade
försett mig med
våtdräkt för att kunna
jobba ordentligt.
Till kappseglingen kom Thomas Forslund. Vi har seglat ihop i ca 15 år. Det var ganska lätta och
fördelaktiga vindar för min Dehler 29. Larsa med sin Smaragd, som kräver lite hårdare vind, startade
före oss. Vindriktningen var västlig så det blev ingen kryss vilket gör att det blir svårare att segla
förbi båtar som startar tidigare. Vi lyckades ta oss förbi alla och lyckades vinna före Larsa och Eva i
Smaragden.
Radön Open
ÖBK:s inbjudningskappsegling den 12 september seglades med nio båtar i ganska hård vind, 6-8
m/s, och i regn. Jag hade med mig Stefan Nordlander som gast i min Dehler 29. Året innan hade vi
suttit i Stefan och Lotta Nordlanders båt och bestämt att Lotta
skulle gasta åt mig, vilket hon gjorde - och vi kom 2:a! Så nu
2020 tänkte vi vinna med samma besättning, men så blev det
inte pga Lottas ryggont.
Larsa i Smaragden är alltid en svår motståndare. Särskilt i
hårdare vindar. Smaragden seglar högt och fort på kryssen. Vi
seglade bra och höll undan för Smaragden på första kryssen
trots att jag var lite sen i starten. Anders Karlsson, också med
en Dehler 29, startade några minuter före oss. Han och jag har
seglat mot varandra mycket under sommaren. Både söderut och
fram och tillbaka till Smaragd-SM. På länsen drygade vi ut
försprånget till Larsa då vi spirade focken, vilket han inte
gjorde. På andra kryssen seglade vi om Anders och på 3:e
varvet drygade vi ut försprånget. Vi lyckades vinna före Larsa
på andra plats och Anders på tredje.
Självklart tänker jag kappsegla mycket även i år! Så det blir nog några rader även i nästa års ÖBKkanalen! Tills dess hoppas jag ni får en bra båtsommar!
Christer Björk
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Rapport om ÖBKs kappseglingar
Texten är utdrag från ÖBKs verksamhetsberättelse 2020. Se även Christer Björks artikel (föreg. sida).

Flygarköret seglades från Radön till norra viken på Stora Ramsö. 10 båtar startade och efter en fin
seglingsdag vann Johnny Rickman från SBS, tvåa blev Johan Karlsson från SBS. Christer Björk var bästa
ÖBKare på tredje plats. Dagen avslutades som vanligt med en mycket trevlig grillkväll på berget.

Alvedon cup på midsommardagen hade fem deltagare. Leffe och Lisa Borgstedt vann med en marginal
av sju sekunder över tvåorna
Sasse och Eva Sundin.
Bilden: Vinnarbåtens Lisa
Borgstedt tar emot priset i
2020 års Radön Runt av
seglarkommitténs Sasse på
Corona-manér
(Kanske en blivande historisk
bild från Corona-året 2020!)
Foto: Lars Klasén

Klubbmästerskapet

Radön Runt
bjöd på fint väder
och lätta vindar,
snabbast runt
banan var Christer
Björk, tvåa kom
Lars och Eva Jernå
och trea kom Sasse
och Eva Sundin.
Totalt deltog 9
båtar.
Bilden: Larsa och
Eva jagar Christer
Björk strax efter rundningen av märket vid Farstanäs – men
kom aldrig ikapp. Kanske för att de inte spirade focken här –
vilket Christer gjorde.

Till ett regnigt och blåsigt Radön Open kom 10 tappra
besättningar från ÖBK, SBS och SBK. ÖBKs Christer Björk
vann och ÖBKs Lars och Eva Jernå kom tvåa. Anders Karlsson
från SBS kom trea.
Bilden: En glad Christer Björk vid prisutdelningen på dansbanan efter segern
Sidan 18 (20)

Nr 31
2021

ÖBK-kanalen

ÖBK Race
13 maj

Flygarköret. Distanskappsegling från Radön och ut i skärgården

26 juni

Alvedon Cup. Klubbkappsegling midsommardagen med start och mål vid Radön

21 aug.

Radön Runt. ÖBK-s klubbmästerskap i samband med kräftskivan

18 sept.

Radön Open. Inbjudningskappsegling med start och mål vid Radön

11 dec.
Luciasegling. Lagsegling med Terhijollarna vid klubbhamnen, knytis på kvällen. Allt under
förutsättning att klubben då har lämpliga jollar.

ÖBK Medarrangör
12 juni

Sörmlandsregattan. Distanssegling med start/mål utanför Trosa

Övrigt av intresser
8 maj
22 maj
30 maj – 2 juni

Lidingö Runt
Notstickshällan Race. Trosa
Raymarin 2Star Oxelösund. Distanssegling Oxelösund-Visby-Oskarshamn-Oxelösund
Seglarkommittén gnm Sasse

Från Radön Runt 2020

Sjöscouter driver SBS ungdomsverksamhet - ÖBKs unga välkomna
Södertälje Båtsällskaps (SBS) ungdomsverksamhet drivs numera av Södertälje Sjöscoutkår.

tvåkronor så står numera även 2 st Birdie 24 till
förfogande. Även ungdomar i ÖBK är välkomna!

Man har träffar året om, givetvis med segling i
Torpaviken under maj-september. Sommarens
läger på Fifång är 11-16 juli. Förutom ett antal

Info på sodertaljesjo.scout.se eller Martin Dillman,
070-7426062, dillman.martin@gmail.com
Lars Klasén
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24 apr

Sjösättningsfest (knytkalas om det går)

21 aug

Klubbkappsegl Radön Runt, Kräftskiva

8 maj

Arbetsdag Radön

28 aug

Arbetsdag Radön

13 maj

Distanskappsegling Flygarköret

18 sep

Inbjudningskappsegling Radön Open

18 maj

Arbetsdag i hamnen

21 sep

Arbetsdag Hamnen

25 juni

Midsommarfirande på Radön (Lekar
kring midsommarstången, Knytis på
dansbanan på kvällen)

27 sep-23 okt Upptagning prel.

26 juni

På arbetsdagarna i hamnen bjuds på korv&bröd och
dricka; på Radön korv&bröd men medta egen dricka

Klubbkappsegling Alvedon Cup
Rekommenderas att alltid kolla tider på öbk.se

6 båtar per pass på följande tider:

OBS – preliminära tider! Kolla på öbk.se

- Listor planeras läggas ut i klubbhuset till
påsk. Information även på öbk.se
- Anteckna dig i god tid så vi får i alla båtar på
dessa tider.
- Alla båtägare hjälps åt i sina pass.
- Under tiden i resp. pass flyttas bockar och
vaggor till gräsplanen vid jolleverkstaden så att
subbliften kommer fram.
Ansvarsförsäkring är ett krav, kontrolleras vid
sjösättning
Vid sjösättning ska man visa upp att båten är
ansvarsförsäkrad. Detta kommer kontrolleras av
Sub-förarna och nedtecknas. Kan man inte visa upp
att båten är försäkrad riskerar man att inte få sjösätta
vid bokad sjösättningstid.
Vaggor/bockar måste vara märkta, kontrolleras
vid sjösättning
Innan sjösättning ska alla medlemmar märka upp sin
vagga/bockar med namn och medlemsnummer,
kommer kontrolleras vid sjösättning. Märkplattor
finns i vaktrummet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖBK-kanalen finns för nedladdning på öbk.se
Redaktör är Lars Klasén obkkanalen@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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