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 Mitt första år som 

ordförande i Östertälje 

båtklubb har nu nått sin 

ände. Det var ett år som 

startade efter ett årsmöte  

utomhus i kyla och 

solsken och mitt i en 

pågående pandemi. Vi 

hade ändå en förhopp-

ning om ett 2021 där vi 

skulle kunna träffas och umgås på nytt utan oro för 

smitta - vilket dock dröjde ett tag in på året.  

Årsfesten som skulle gått av stapeln i februari fick 

ställas in. Tråkigt förstås men tyvärr nödvändigt. 

Även den gemensamma arbetsdagen i hamnen 

ställdes in, men med uppmaning att alla själva 

skulle iordningställa inför sjösättningen. 

Sjösättningen 2021 blev för många något senare än 

planerat. Inte för att SUB-lift-personal saknades 

utan för att kylan gjort att alla inte hunnit vårrusta 

sina båtar i tid. Man kanske kan säga att den tidiga 

sjösättningen ”frös inne”. Det här ledde till en stor 

anhopning av båtar som skulle sjösättas samtidigt 

men lite senare än vanligt. 

Våren och sommaren präglades för många av 

”hemester”, vilket även syntes på båtmarknaden. 

Många blev nya båtägare, en del passade på att 

byta båt … Jag har förstått att det var längesedan 

det var sådan ”rusch” efter båtar. Det var också 

något som flera av oss märkte av under semestern, 

det var helt enkelt fler båtar än vanligt i 

skärgården. 

Även jag och min familj bestämde oss för att söka 

efter ny och rätt båt, vilket upptog en hel del tid av 

”hemestern” eftersom vi helt plötsligt satt med två 

båtar och behövde sälja en! Att köpa båten på 

Marstrand var lätt - men att sedan få hem den var 

en utmaning. Det löste sig och den sjösattes fak-

tiskt nere i ÖBKs hamn med hjälp av kranbil 😊. 

 

I juni genomfördes i alla fall Alvedon Cup, i 

augusti Radön Runt (följd av den sedvanliga 
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kräftskivan) och så i september inbjudningskapp-

seglingen Radön Open, med 11 deltagare. En del 

av oss väntade på den sensommar som kanske 

aldrig riktigt tog fart - men upptagningen av båten 

den kommer alltid! och med den att rusta inför höst 

och vinter. Dessvärre sköt ju pandemin återigen 

lite fart under senhösten men, kanske med hjälp av 

vaccinationer, så blev inte lika många allvarligt 

sjuka. Däremot blev vi kanske lite återhållsamma 

med umgänget en tid.  

Trots allt detta så har arbetet fortgått hos ÖBK, 

bland annat genom våra ”daglediga” som ser till att 

hålla bryggorna i ett gott skick, fixar med Strand 

Hotell och annat som behövs skötas om. Några nya 

har kommit till i gruppen och det är ju så vi gärna 

ser att det fortgår. Genom nya eller kompletterande 

kompetenser så kan vi fortsätta att hålla kostnader 

nere, vilket alla vi medlemmar gynnas av – så ett 

stort Tack till er – ni uppskattas! 

Andra arbeten som skett under året har bland annat 

varit TBT-mätning av båtar. Det gjordes ett stort 

jobb med det under 2020 men då 2021 var ett år 

med många nya båtägare så hade även ÖBK flera 

nya båtar som behövde mätas. Det genomfördes 

städdagar på Radön, med allt från att se över 

bryggor och solcellslampor till att utrusta huset, 

och så det vanliga arbetet med gräsklippning och 

trimning runt ÖBKs hamnplan. 

Systemet med att boka arbets- och vaktplikt via 

BAS-K, som är vårt gemensamma medlems-

system, har fungerat bra upplever vi. Här hittar 

man även sina fakturor, individuella person- och 

båtuppgifter. Vi kommer sannolikt utveckla 

användandet av BAS-K systemet, så har du inte 

loggat in ännu – gör det! 

 

Vi avslutade 2021 genom att i december samla 

kommittéer och styrelse till ett glöggmingel, en 

chans att pratas vid och berätta för varandra vad 

som gjorts och vad som ligger i plan inför 2022. 

Det är flera i vår båtklubb som gör insatser för 

klubben som kanske inte alltid syns. Jag vill rikta 

ett stort tack till er alla! 

 

 

Överst: (Del av) D9       Under: (Del av) Radönkommittén 

Nu är det mars, solen skiner – somliga har börjat 

jobba på sina båtar om än inte på plats så kanske i 

planeringsfas, men vi ser nog alla fram emot en 

skön båtsommar. Vi möts säkert upp under vårrust-

ningen eller under sommaren, kanske på Radön. 

Då årsfesten återigen ställdes in så vill jag passa på 

att påminna om Sjösättningsfesten som går av 

stapeln den 7 maj. Lite enklare tillställning i form 

av knytkalas men en chans att ses - Välkomna! 

Som någon sa och det skriver jag under på ”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!” 

 

Anna Stenhede, ordförande 
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 De 2 gångna åren har 

ju inte varit som alla 

andra år på grund av 

Coronaviruset och det 

har väl inte undgått 

någon av oss att vi har 

fått ändra om/tänka till 

gällande de aktiviteter 

och tillställningar som 

även vi i båtklubben har 

varje år och är beroende 

av. När man trodde att allt skulle gå tillbaka till det 

normala så har vi även detta år ett orosmoment i 

och med kriget i Ukraina. 

Midsommarfirande, Kräftskivan, Arbetsdagarna 

och Årsmötet har vi genomfört men på andra sätt. 

Den enda tillställning som vi varit tvungna att 

ställa in 2 år på raken är Årsfesten. Men vi hoppas 

att de som vill gå på fest är vaccinerade nu så att 

vi kan ställa till med en herre jösses fest någon 

gång under detta år! 

Under förra året började vi med att ha vaktlistan 

digital och det har fungerat bra. Vi kommer även 

nu att lägga upp sjösättnings/upptagningslistorna 

digitalt i år. 

All information gällande båtklubben och 

kontaktuppgifter uppdateras på vår hemsida som 

finns här www.öbk.se. Klubbens mailadresser är 

obk.styrelse@gmail.com och 

obk.matrikel@gmail.com  

Men nu är det snart påsk och den stora 

”båthelgen” nalkas med mycket jobb. Påminner 

lite om Askungensången  ”Det ska tvättas, de 

ska vaxas, de ska putsas …” och sist men inte 

minst fyllas på med alla saker som ska ner i båten 

för kommande säsong. 

Hoppas att vi syns på våra arbetsdagar i 

Hamnen och på Radön. Om vi vill ha en trevlig 

och omtyckt båtklubb & klubbholme så behövs 

allas hjälp. 

Nu ser vi fram mot sommar och sol och många 

fina kvällar till sjöss! Ha en riktigt skön sommar! 

Pia Wiberg 

 

 

Från arbetsdagen i hamnen 21 september

http://www.öbk.se/
mailto:obk.styrelse@gmail.com
mailto:obk.matrikel@gmail.com
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Covidsäkert årsmöte 30 

januari 

Årsmötet hölls den 30 januari 2022. Antal delta-

gare på mötet var 29 st. Även detta år hölls 

årsmötet utomhus på grund av Covid och dess 

restriktioner.  

Sverker Dahlberg valdes till årsmötets 

ordförande och Jan Eklund till sekreterare. 

Styrelsen för 2022 består av ordförande Anna 

Stenhede, vice ordförande och vinterplatser Jan 

Eklund, kassör Johnny Moraeus, sekreterare Pia 

Wiberg, hamnkapten Lars Jernå, teknik- & 

miljöansvarig Johan Torstensson, bryggplatser 

Per-Arne Persson och suppleant matrikel Lars 

Vager. 

Funktionärsorganisationen med de olika 

kommittéerna, se ÖBK’s hemsida, liksom 

Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelse. 

Pia Wiberg 

 
        Anna             Sverker                         Jana

Bryggplatser 

Intresset för att bli medlem i ÖBK är högt och det är 

tillgången till bryggplatser som är den avgörande 

faktorn som styr antalet nya medlemmar. Lediga 

platser har getts till nya klubbmedlemmar samt att 

några befintliga medlemmar som bytt till större 

platser. 

ÖBK har löst in fyra platser i syfte att flexibelt 

kunna omfördela platser och även skapa en 

reservplats längst ut på A-bryggan som är den 

brygga som är mest väderutsatt och denna lösning 

medför en sänkt belastning på bryggan. 

Vid årets (2021) slut äger ÖBK 21 bryggplatser. 

Medlemmar med bryggplatsavtal är 96 st. 4 smala 

bryggplatser är lediga. 

(Texten är hämtad från verksamhetsberättelsen) 
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Rapport från D9 och hamnen 

 

 

 

Som vanligt har D9 *) (f d D7, ”De sju vardags-

lediga”) varit flitiga under 2021 med att underhålla 

material, renovera och röja på hamnområdet – och 

förstås en del större arbeten. Här kan nämnas reno-

vering av D-bryggan samt dykarkoll av bryggorna, 

justering av B-bryggans riktning m hj av bojstenar 

och förnyade landfästen för A-bryggan. 

Vidare byte av låssystem, diverse målningsarbeten, 

bygge av skjul till de nyanskaffade Trissjollarna, 

bygge av väggfast soffa längs klubbhuset, 

borttransport (till second hand-butiken) av de stolar 

som förvarades i ett av skjulen, reparation av 

diskmaskin, jobb med Starke af ÖBK, jobb med 

SUBen …– med mera! 

Planerna för 2022 inne-

fattar nytt avloppsrör till 

sjösättningsbryggan, ny 

armatur för bryggbelys-

ningen, avsedd för LED-

lampor, och sist men inte 

minst renovering (inkl 

ommålning) av 

mastkranen inför säkerhetsbesiktning. Masten fälls 

omedelbart efter sista upptagningen i höst. 

D9 har också varit i farten på Radön med att 

förbättra bastun och nu i år blir det dörrbygge för 

dansbanan. 

… och såklart mycket annat som vi andra inte ens 

sett att det behöver åtgärdas/lagas/underhållas. 

/Red. 

*) D7 (eller D9  ) är Affe J, Anders H, Anders O, 

Gösta L, Lasse J, Lasse K, Lasse L, Larsa J och 

Sasse (Lars S).            (Många Lars där! /red Lars K)! 
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Yngste SUB-lift-föraren Harald 

Dahlberg vid upptagningen i höstas 

Miljö 

Toa/sugtömningsanläggningen har fungerat även 

2021 och används även av icke medlemmar som 

passerar i kanalen. ÖBK tar inte ut någon avgift 

för detta, utan vill på detta sätt främja att alla som 

passerar i kanalen kan nyttja vår anläggning. 

Utfasning av TBT har fortsatt under 2021 och 

inför sjösättningen i år får inga båtar med TBT 

sjösättas eller förvaras på land på båtklubbar inom 

Södertälje kommun. De saneringar som har utförts 

har gjorts enligt de regler styrelsen har bestämt, 

vilka grundar sig på de krav som Södertälje 

kommun att ingen TBT får hamna på marken. 

(Texten är hämtad från verksamhetsberättelsen) 

 

Om konsten att sanera - och vikten av bra underarbete …

I förra årets ÖBK-kanalen berättade jag hur jag 

under hösten 2020 med mycken möda renskrapat 

hela botten på min segelbåt Facil 26 (byggd år 

1978). Orsaken var för höga TBT-värden vid 

mätningarna 2019/20. 

På våren 2021 var det så dags för målning; ett 

betydligt behagligare och roligare jobb, i synner-

het som det skulle ske vid minst 15 grader i luften. 

Det blev 3 lager epoxigrund och 2 lager biocidfri 

bottenfärg. Se så fint det blev! 

 

Då, förra våren alltså. Men vid upptagningen i 

höstas såg det mindre fint ut. Många små snäckor, 

men det är enkelt att skrapa bort. Värre var att ett 

stort parti, typ en kvadratmeter, var helt ren – från 

färg! Ända ner till gelcoaten! Se så fult det blev! 

 

Orsaken var förstås att jag gjort ett dåligt under-

arbete med thinner innan målning, med dålig 

vidhäftning som följd. 

Så nu är det är ”bara” att i vår göra om proceduren 

just där (dvs skrapning/rengöring plus målning) – 

och så hoppas att inte andra färgpartier ramlar av i 

sommar. Jag får segla lugnt, helt enkelt. Fast det 

får jag inte göra om det ska gå bättre i klubbkapp-

seglingarna än 2021  (då jag kom sist i alla ...). 

Lars Klasén 

Starke Af ÖBK på väg hem från Radön till vintervilan 
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Information om arbetena med kanalombyggnaden

Sjöfartsverket har tidigare fått tillstånd att schakta 

bort piren vid kanalmynningen som angränsar till 

ÖBK och ersätta den med en flytande 

vågbrytare/flytbrygga. 

Den lösningen har fått kritik av bland annat 

lotsarna som vill ha kvar piren. Nu har 

sjöfartsverket tagit till sig kritiken och arbetat fram 

en ny lösning. 

Piren kommer att kortas av ca 35 meter och flyttas 

drygt 10 meter österut. 

Det innebär att vi kommer att få en öppning med 3 

meters djup som är 10 meter bred vid nocken på 

C-bryggan. 

Det kommer att bli lite krångligare för de yttersta 

norra platserna på C-bryggan men styrelsen tycker 

att fördelarna med att ha kvar piren överväger. 

Arbeten med att muddra och flytta piren kommer 

att var bland det sista i kanalombyggnaden och 

ligger nu inplanerade att starta oktober 2024 och 

ska inte påverka båtsäsongen. 

Lars Jernå

  

 

Rapport från Radön 

Under 2021 har vi haft två 

städdagar på Radön, en 

under våren och en under 

hösten. Båda dagarna var 

det ett glatt gäng som 

gjorde jobbet 

Ett härligt avslut på den 

stora fönsterrenoveringen 

på dansbanan 

genomfördes och de sista 

fönstren monterades 

tillbaka. ”De sju 

vardagslediga” har snällt 

hjälp till med att renovera upp dem hemma i ÖBK 

under vintern. Så nu 

är alla fönster 

renoverade och 

ommålade!  
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Belysning till toaletten vid stenstranden fick under 

våren även den belysning, så nu har vi ljus på båda 

våra utedass. 

 

Några ihärdiga medlemmar rev och slet vid 

bastuns sandstrand med att få bort gamla buskar 

och vass, och planterade sedan nya blommor och 

växter i blomlådor. En allmän uppröjning av sopor 

och skräp utfördes även runt sandstranden. 

 

Det blev även en renovering av landgången till 

bastun, med en ny konstruktion som 

förhoppningsvis ska göra så att den inte sliter så 

mycket på bryggan. Även badstegen till bastun 

fick en förbättrad konstruktion och en mindre 

renovering. Ni som bastar: kom ihåg att ta upp 

både badstegen och landgången när ni lämnar 

bastun så att vi undviker onödigt slitage på dem! 

 Även båda landgångarna till bryggorna har blivit 

renoverade. Tyvärr klarar de inte många 

renoveringar till innan det blir dags att göra nya. 

Nytt för i år är även att vi införskaffat en 

batteridriven grästrimmer så att vi kan hålla gräset 

nere. I år växte det mer än vad det brukar, så det 

blev en del klippningar under helgerna. Bra arbete 

om man behöver bli av med lite arbetstid. 

Vi håller succesivt på att uppdatera delar i 

klubbstugan med det som är mest behov av 

renovering. Detta år blev det en bäddsoffa. 

 

Till sist så skulle jag vilja lyfta några saker vad 

gäller bastun. Det har gått åt väldigt mycket ved 

under året, och det är ju positivt att vi använder 

bastun. Men det har visat sig att vissa eldar i 

bastun i flera timmar innan man använder den. 

Helt i onödan - vilket inte är OK! Och: bastar man 

så hugger man även upp ny ved så vi alla kan njuta 

av detta! Följ regler och visa hänsyn till andra! 

Radön-kommittén gnm Stefan Nordlander 
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Hjärtstartare på plats på Radön
 

I höstas beslutades att ÖBK i samverkan med 

stugägarna på södra Radön skall sätta upp en hytt 

med hjärtstartare i närheten av flaggstången på 

östra sidan av Radön. Hjärtstartaren kommer att 

finnas på plats året runt. På vintern kommer den 

att finnas i ett frostfritt utrymme. Under resten av 

året placeras den i ÖBK’s fd telefonhytt. 

Information och hur man skall göra för att 

använda denna utrustning kommer att finnas bl a i 

klubbstugan. 

Nu under försommaren skall vi gjuta fast och rusta 

upp hytten samt anskaffa och installera en ny 

hjärtstartare. Arbetet samordnas av Henrik 

Granell, som har mycket kunskap om hur man 

installerar och använder hjärtstartare. 

Sven Hjelm

Att nå omvärlden från Radön innan mobilerna

Bilden visar ett glatt gäng som i 

höstas flyttade hytten till den nya 

platsen. Telefonhytten innehöll från 

början en myntautomat och beställdes 

1978 på televerkets bekostnad. 

Det var nog ingen vidare lönsam affär 

för televerket men vi var naturligtvis 

glada över att man drog en telekabel 

till Radön så att vi snabbt kunde 

kontakta omvärlden vi behov. 

Det var speciellt viktigt eftersom vi 

började ordna seglarskolor redan 

1976 och då hade stort behov av 

kontakt med ”omvärlden”. 

Sedan byttes automaten mot en vanlig 

telefon. I mitten av 90-talet hade 

ganska många av våra medlemmar 

skaffat mobiler eller VHF-telefoner 

samtidigt som sjökabeln gjort sitt, varför 

telefonabonnemanget avslutades. 

Som kuriosa kan nämnas att såväl telefonen 

som katalogerna från 1995 låg kvar i hytten. 

Det är ju väldigt imponerande kataloger, 

vilka ju fungerade som sin tids Google. Jag 

har sparat de gula och rosa katalogerna, 

vilka intresserade kan få hålla och bläddra i. 

Sven Hjelm 

 

Sjöscouter driver SBS ungdomsverksamhet - ÖBKs unga välkomna

Södertälje Båtsällskaps (SBS) ungdomsverksam-

het drivs numera av Södertälje Sjöscoutkår. 

Man har träffar året om, givetvis med segling i 

Torpaviken under maj-september (onsdagar från kl 

17). Sommarens läger på Fifång är 10-15 juli. 

Kåren disponerar nu en gedigen samling jollar: 4 

st tvåkronor, 4 laser, 6 enkronor, ca 10 optimister 

och 2 e-jollar! Dessutom står 2 st Birdie 24 till 

förfogande. 

Även ungdomar i ÖBK är välkomna! 

Info på sodertaljesjo.scout.se eller Martin Dillman, 

070-7426062, dillman.martin@gmail.com 

Lars Klasén 

https://sodertaljesjo.scout.se/
file:///C:/Users/Krille/Documents/Mina%20dokument/ÖBK-kanalen/ÖBK-kanalen%202022/dillman.martin@gmail.com
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Bokning av vaktpass mm i BAS 

De flesta i klubben har loggat in i BAS 

(Båtunionens Administrations System) och t ex 

bokat vaktpass eller ändrat sina uppgifter. Det har 

underlättat administrationen väldigt mycket. 

Årsfakturor 2022 

Medlemsavgifter mm skall vara betalade till 

klubben senast 1 april varje år. Det ligger på varje 

medlems ansvar att betala i tid. Fakturor går ut via 

mail från mitten till slutet av mars. Har man inte 

fått sin faktura så finns den att hämta i BAS. 

Vaktpass - bokning 

Schema för vaktpass 2022 finns för bokning. 

Vakt och arbetslistor 

Även om det går att boka via BAS behöver man 

fylla i listan som ligger i klubbhuset efter utfört 

arbete/vakt. 

Du når BAS via bas.batunionen.se/Account/LogIn 

 

 

Strand Hotell – så bokar du 

Nu vill vi verkligen umgås, pandemin är kanske 

äntligen slut och bokningarna till Strand Hotell 

droppar in. Som tidigare gäller att bokning till 

lokalen sker via Håkan Petersen 0707-481822, 

gärna sms då jag inte alltid kan svara och har inte 

alla bokningar i minnet. 

Medlemmar kan själva gå in i BAS-systemet för 

att se lediga tider. Det sker under fliken ”Schema”, 

välj ”1. Aktiva scheman” samt Klubbhus Strand 

Hotell och därifrån välja månad. Bokningar måste 

fortfarande ske via mig. 

Ny instruktion med lite ordningsregler är fram-

tagen, vilket kommer skickas ut till de som hyr via 

mail samt hittas även på anslagstavlan som tidi-

gare. Instruktionen kommer att uppdateras med 

mer nyttigheter som kan vara av intresse för den 

som hyr. Kände att det var dags för en uppdatering 

då antalet medlemmar på klubben ökat och det är 

inte så lätt att känna till allt som gäller.  

                                                    Forts. nästa sida! 

Logga in med BankID 

Det går att logga in med BankID om du har ditt 

fullständiga personnummer registrerat. Du kan 

själv fylla i det via ”Ändra mina uppgifter” 

 

Logga in med lösenord 

 

Lars Vager, matrikelansvarig  

obk.matrikel@gmail.com 

 

file:///C:/Users/Krille/Documents/Mina%20dokument/ÖBK-kanalen/ÖBK-kanalen%202022/bas.batunionen.se/Account/LogIn
mailto:obk.matrikel@gmail.com
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Forts. Boka Strand Hotell

Fakturering sker efter hyrtillfälle och skickas även 

den ut till den mailadress som är meddelad till 

klubben.  

Denna fakturering sker i slutet av varje månad och 

efter hyrtillfället. 

Håkan Petersen 

 

 

 

 
-

… och så kom ÖBK 

i tidningen igen 

 

 
… tack vare Peter Clefisch. 

 

Bilden visar en av klubbens 

nyförvärvade Trissjollar (som 

ju ligger väl övertäckta och 

”osynliga” på hamnplan, 

bredvid spolhuset  ). 
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Rapport från ÖBKs kappseglingar 2021 
 

Eftersom alla coronarestriktioner nu är borta ska det bli kul att se om antalet kappseglande båtar 

kommer att öka eller minska i år 2022 jämfört med 2021. Av de 4 seglingar som vi arrangerar verkar 

det i alla fall vara den första och den sista som lockar mest: Flygarköret i maj samlade 10 båtar och 

Radön Open i september 11 båtar. (Ska det bli ännu fler i år?) 

Flygarköret som ju startar vid Radön med 

jaktstart bjöd på ganska svaga SV vindar som vred 

över på SO med mycket varierande styrka. De 

flesta båtarna tog sig efter Axvik österut och gick 

öster om Regarn, vilket visade sig vara ett bra 

koncept. 

Vi var 2 båtar som gick i farleden mellan Oaxen 

och Regarn, nämligen Eva och jag samt Gösta och 

Roger – och vi kom sist resp. näst sist. Vid 

målgången norra Ramsö kom 2 båtar från SBS 

(Södertälje Båtsällskap) 1:a och 2:a . Som 3:a och 

bästa ÖBK-båt kom Stefan och Lotta Nordlander.  

Direkt efter målgången flyttade vi till västsidan på 

Långö där vi hade prisutdelning och en mycket 

härlig grillkväll. 

Till Alvedon 

Cup på mid-

sommardagen 

kom 4 båtar till 

start: 3 Linjetter 

och en Facil 26. 

Vann gjorde 

Eva och Sasse 

med Lisa och 

Leffe på andra 

plats. 3:a var 

Stefan med två 

andra Nordlan-

der, Wiberg och 

Kjellin. På 4:e plats 

kom Lars Klasén. 

 

… men de flesta föredrog bryggsegling (skönt det med!) 

Skön segling i V-NV vind… 

Seglingskommittén i arbete:  
Jana räknar, Sasse övervakar ... 
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Radön Runt, vårt klubbmästerskap i 

samband med kräftskivan i augusti, lockade 5 

båtar. Eftersom förra årets segrare Christer 

Björk seglade på annat håll var vi nog flera 

som tänkte att nu …! Vann gjorde förra årets 

2:a Lars Jernå och på andra plats Stefan 

Nordlander. 3:a blev Eva Sundin. 4:a Jan 

Eklund och 5:a Lars Klasén. 

 

  

När Radön Open, vår inbjudningskappsegling, skall köras brukar seglingskommittén anstränga sig lite 

extra för att få till en bana med både kryss och läns. Eftersom Järnafjärden ser ut som den gör vill vi helst ha 

sydliga eller nordliga vindar men den här dagen pendlade det mellan O och NO. 

Vi la ett av våra rundningsmärken strax söder om Radön och det andra 

på den västligaste delen av Järnafjärden. Start och målgångsmärkena 

som vanligt på insidan av Radön. Det blev en bra bana som seglades i 3 

varv. 11 båtar kom till start både från SBS, SBK (Södertälje Båtklubb), 

JBK (Järna Båtklubb) och ÖBK. Vann gjorde Johan Grewald, SBS, före 

Jan Erik Sandh, SBK, och på 3:e plats Lars Jernå som bästa ÖBK-are. 

… som fortsatte utanför Getryggen. 

Lars och Eva Jernå höjer pokalen! 

Före starten: 
Samling i lä på 
Radöns västsida 

Skepparmötet 

Hård fight på 
Järnafjärden ... 
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Här ett bildsvep från Radön Open 2021                (Foto: Lars Klasén, Facil 26) 

   

 

Första länsen en stund efter rundningen 

Andra lovartsrundningen 

Andra länsen strax efter lovartsrundningen 

Seglingskommittén (Sasse, Jana, Eva) applåderas innan de presenterar 

resultatet.        Vann gjorde Johan Grewald (OXSS) med Omega 34.  



       ÖBK-kanalen 
 

 

Sidan 15 (16) 

Nr 32 

2022 

Årets Luciasegling såg vi ju givetvis fram 

emot eftersom klubben har införskaffat 2 st bättre 

begagnade Trissjollar i stället för de skrotade 

Terhijollarna. Alla de gamla besättningarna plus 

några nya träffades i klubbhuset på förmiddagen 

för att rigga båtarna men redan då anade vi att det 

skulle bli tufft att starta.  

Det var nämligen ingen vind och tyvärr var det 

bara att ställa in premiärseglingen.

Seglingskommittén gnm Sasse 

 

ÖBK Race 
26 maj  Flygarköret. Distanskappsegling från Radön och ut i skärgården   

25 juni   Alvedon Cup. Klubbkappsegling midsommardagen med start och mål vid Radön 

20 aug   Radön Runt. ÖBK-s klubbmästerskap i samband med kräftskivan 

17 sep   Radön Open. Inbjudningskappsegling med start och mål vid Radön 

10 dec   Luciasegling. Lagsegling med Trissjollarna vid klubbhamnen, knytis på kvällen.   

ÖBK Medarrangör 
11 juni   Sörmlandsregattan. Distanssegling med start och mål utanför Trosa där ÖBK är 

medarrangör tillsammans med SBS och TBK. 

Övrigt av intresse 

11, 18, 25 maj, 1 juni SBS onsdagsseglingar. 

Hallsfjärden 

14 maj   Lidingö Runt 

21 maj  Notstickshällan. Trosa BK 

28 maj–1 juni Raymarin 2Star Oxelösund. 

Distanssegl Oxelösund-Visby-Oskarsh-Oxelösund 

11 juni  Sörmlandsregattan. Trosa 

13 aug  Askö Runt 

27 aug  Höstseglingen. Trosa 

3 sept   Arkö runt 

10 sept  KM Ärtköret. Hallsfjärden 

24 sept  Sista Rycket. Trosa

   Istället för Luciasegling ... 
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7 maj Sjösättningsfest (knytkalas om det går) 

14 maj Arbetsdag Radön 

17 maj Arbetsdag i hamnen 

26 maj Distanskappsegling Flygarköret   

24 juni Midsommarfirande på Radön (Lekar 

kring midsommarstången, Knytis på 

dansbanan på kvällen) 

25 juni Klubbkappsegling Alvedon Cup 

20 aug Klubbkappsegl Radön Runt, Kräftskiva 

27 aug Arbetsdag Radön 

17 sep Inbjudningskappsegling Radön Open 

20 sep Arbetsdag Hamnen 

22 sep-22 okt Upptagning prel. 

10 dec Luciasegling vid klubbhamnen, knytis 

på kvällen 

På arbetsdagarna i hamnen bjuds på korv&bröd och 

dricka; på Radön korv&bröd men medta egen dricka 

Rekommenderas att alltid kolla tider på öbk.se 

 

 
 

7 båtar per pass på följande tider: 

 

Nytt för i år är att bokning sker via BAS. Hur 

du loggar in ser du på sid 10. Information även 

på öbk.se 

 

Öppet för bokning 10 april – 10 maj. 

Anteckna dig i god tid så vi får i alla båtar på 

dessa tider. 

Obs: Kvällspassen är i första hand till för dem 

som jobbar och inte kan ta ledigt för att sjösätta. 

Pensionärer, skiftarbetare ska i första hand 

teckna sig på dagtids-tiderna. 

- 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. Kan man inte 

visa upp att båten är försäkrad riskerar man att 

inte få sjösätta vid bokad sjösättningstid. 

Vaggor/bockar måste vara märkta med 

namn och medlemsnummer, kontrolleras vid 

sjösättning. Märkplattor finns i vaktrummet. 

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

 

 
 

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

 

ÖBK-kanalen finns för nedladdning på öbk.se 

Redaktör är Lars Klasén obkkanalen@gmail.com 
 

http://östertäljebåtklubb.se/arsprogram/
http://östertäljebåtklubb.se/sjosattning-upptagning/
http://www.öbk.se/
mailto:obkkanalen@gmail.com

