
Informationsloggen

Tänk så mycket ideellt arbete 
som har lagts ner från klubbens 
tillkomst till dagens dato.  Det 
tänker vi fira den 4 juni i Askvik. 
Mer information kommer längre 
fram i tidningen.
En arbetesgrupp har tillsats som 
skall ta fram en minnesskrift 
över klubbens 50-åriga historia. 
Minnesskriften beräknas vara 
klar till 31 oktober och kunna 
distribueras till alla medlemmar 
under december i tid till vår 
verkliga födelsedag den 28 
december.
 Den 22 februari hade vi 
årsmöte, klubbhuset var fullsatt 
trots att snö och hårda vindar 
försvårade framkomsten på 
vägarna. Debatten var livlig 
runt en del ekonomiska frågor, 
skall vi använda vårt kapital nu 

eller spara på hög? Däremot var 
det mycket tyst vid frågan om 
kandidater till valberedningen. 
Det är synd att få vill ställa upp 
och arbeta för valberedningen 
den viktigaste beredning man 
har i en klubb. Det är ju här 
som framtiden formas med 
förslag på dynamiska aktiva 
styrelsemedlemmar. 
 Vad kommer då att hända 
i klubben under det här året? 
Årsmötet antog de nya stadgarna 
och styrelsens förslag till 
förstärkning av strandkanten vid 
gamla slipspåret. Även förslaget 
att en brygga i taget svarar för 
arbetet på klubbholmen under 
ledning av Stig Asplund. Det 
underlättar mycket för Stig att 
bara behöva kontakta aktuell 
bryggbas när arbetskraft behövs 

till klubbholmen. I år är det 
brygga Fyren som skall ställa 
upp med starka armar och glatt 
humör när Stig kallar. Gamla 
jolleskjulet skall få en rejäl 
upprustning. Där har vi tyvärr 
eftersatt underhållet. En del 
arbeten måste utföras i hamnen. 
Så nog kommer vi att bli 
påminda om att arbetsplikten 
är en del av vår årsavgift. Låg 
årsavgift mer gemensamt arbete, 
hög avgift mindre gemensamt 
arbete och gemenskap.
 Nytt för i år är också att 
Loggen kommer vi att få fyra 
gånger per år. Det blir då lättare 
att få med aktuell information. 
Om en ideell klubb ger ut sin 
tidning 4 gånger per år så blir 
klubben befriad från moms 
på tryckningen. De fördyrade 

portokostnaderna täcks av 
momsbefrielsen och att vi inte 
behöver skicka ut separata 
årsmöteskallelser och andra 
utskick. Gå även in på vår 
Hemsida där finner Du alltid 
aktuell information. WWW.
obk.se.

Med önskan om vackert och varmt 
väder under vårrustningen. 
Margaretha

Som du redan har märkt ser 
det här numret av ÖBK-Loggen 
annorlunda ut jämfört med ti-
digare upplagor. Varför ändra 
ett väl beprövat koncept undrar 
du? Det finns flera svar till den 
frågan!
 I år kommer Loggen ut i fyra 
nummer. Vi strävar helt enkelt 
efter att snabbare nå våra med-
lemmar med aktuell klubbinfor-
mation. Tanken är att första och 
fjärde numret som kommer ut 
i mars och december främst är 
informationsblad som ger kom-
mitterna, styrelsen och medlem-
mar möjlighet att sprida viktig 
och färsk information före sjö-
sättning och årsmötet i februari. 
Dessa informationsloggar kom-

mer att tryckas i en enklare lay-
out i svartvitt och innehålla färre 
bilder. Verksamhetsberättelser, 
årsmöteskallelser, maktriklar 
och vaktlistor är exempel på vad 
de kan innehålla.
  Nummer två och tre som 
kommer ut i juni och november 
skall innehålla mer redaktionellt 
material som berättelser om oli-
ka aktiviteter samt våra medlem-
mas olika öden och upplevelser 
under säsongen. Dessa Loggar 
kommer att bli mer färgranna 
och kommer att innehålla mer 
bilder.
 Att vi ändrar formatet och 
gör Loggen ett nummer större 
beror helt enkelt på att vi vill 
skapa en luftigare layout som 

gör tidningen mer lättläst. Vi 
hoppas också att ett större for-
mat skall locka fler annonsörer 
som vill synas. 
 Vi kommer sträva efter att 
hålla ner distributionskostna-
derna. Det betyder att ni själva 
får hämta de första tre Loggarna 
i Klubbhuset. Det fjärde num-
ret, julnumret kommer vi att 
skicka hem via post eftersom 
den också innehåller kallelsen 
till årsmötet. De som inte har 
båt i hamnen kommer också 
fortsättningsvis få sina Loggar 
hemskickade. 
 Vi uppmanar också klubbens 
medlemmar att besöka vår hem-
sida. Där kommer vi att lägga ut 
brådskande information som vi 

inte hinner att få med i Loggen. 
På hemsidan kommer vi också 
att meddela när tidningen finns 
tillgänglig för distribution i 
klubbhuset. 
 Sist men inte minst kan vi få 
ut mer information till ungefär 
samma kostnad då publikatio-
ner som ges ut mer än fyra gång-
er per år är momsbefriade. 

Redaktionskommitten 
via Carolin

  

Nyheter från Redaktionskommitten  

Stort jubileum. ÖBK fyller 50 år i år
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Stort 50 års jubileum
Det firar vi lördagen den 4 juni 2005

i samband med bryggkampen.

Vi firar i vårt nya klubbhus Berget med god mat och dans. ÖBKs egen trubadur håller igång hela 
kvällen.

Jubileumsfesten startar kl 18.00.

För att garantera att maten räcker till alla måste Du dock föranmäla Dig med att sätta in 
kuvertavgiften 100:-/person, på klubbens postgirokonto 61 93 62-7. Glöm inte att ange Ditt namn 
samt hur många Du anmäler, också de som är under 15 år. Under 15 år äter gratis. Dryck tar var 

och en med sig själv.

Sista anmälningsdag är den 23 maj 2005.

Hjärtligt välkomna till 
Österhaninge Båtklubbs 50-års fest!

   
      Styrelsen                                                                 

Nya medlemmar våren 
2005

Mikael Lind
Tommy Karlsson
Erik Lundgren

Henrik Thörnblom
Jouni Dansk
Sten Åhman

Familjemedlem i 
Matrikeln

Det finns nu möjlighet att få med en familjemedlems 
namn i ÖBKs Matrikel. 

Skicka ett mail till bo.wigle@telia.com eller brev till 
Bo Wigle, Ramsdalsvägen 79, 136 68 Haninge med 
familjemedlemmens
 · förnamn
 · efternamn
 · födelsedatum
 · yrke  
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Kasssören vädjar!
För att bespara mig onödigt extraarbete vore jag väldigt 
tacksam om ni anger fakturanumret när ni betalar 
årsräkningen så att jag vet vilka som har betalat vad.  

Hälsningar Magnus Hammarkvist

Ja, så var det då dags att börja 
tänka på båtsäsongen. Som vanligt tänkte vi 
starta med en gemensam färd ner till Trosa. 
Alla motor och segelbåtsfarare som kan/vill 
är hjärtligt välkomna att komma med. Ni 
som är nya medlemmar är naturligtvis extra 
hjärtligt välkomna. Att färdas i eskader 
är enligt min mening ett mycket, mycket 
trevligt sätt att umgås och lära känna 
varandra på. 

Hur går då detta till? Jo, vi brukar 
samlas på torsdag eftermiddag någonstans 
mellan Dragets Kanal och Landsort. Ni har 
väl mobiltelefon? Fredag förmiddag går vi 
in till Trosa, där de som vill äter middag på 
restaurang Fyren. På lördag går vi tillbaka 
till Rånöhamn för att därefter på söndag 
återvända till hemmahamnen i Askvik.

Är du intresserad men undrar 
över något är det bara att höra av dig till 
undertecknad på telefon 08-777 63 18. Läs 
också i ”Höstloggen 2004” om hur vi hade 
det på föregående års Trosa-eskader.
Som sagt, hjärtligt välkomna! Häng med på 
denna trevliga och traditionsenliga öppning 
av båtsäsongen.
   Hälsningar
   Ulf Sjögren

Föregående säsong var 
rolig och intensiv med god 
tillströmmning av nya seglare. 
 Våra ”äldre” seglare börjar 
nu växa ur Optimisterna och 
Trissjollarna varför vi i år 
har ambitionen att anskaffa 
en 606. Med denna båttyp 
hoppas vi kunna få de lite 
äldre jolleseglarna att fortsätta 
med seglingen  och ge dom 
möjlighet att entypssegla i 
större tävlingar eller delta i 
klubbens kölbåtstävlingar. Vi 
kan dock inte säga exakt när vi 
kommer att köpa båten. Först 
måste vi hitta ett lämpligt 
exemplar till rimligt pris. Till 
dess kommer vi att låta våra 
ungdomar segla med som 
besättning på våra storbåtar. 
Första tävlingen vi kommer att 
ha ungdomsrepresentation på 
blir Skoja Cup. 
 Vår jollar är nu ganska 
slitna. All hjälp vi kan få 
med rustning och översyn av 
båtarna tas tacksamt emot. Ni 
som vill hjälpa våra ungdomar 
kan kontakta Anders på tfn 
776 32 84. 

I år startar vi seglarskolan 
i mitten av april. Vi börjar 
verksamheten på land med 
att lära oss seglingens grunder 
samt andra viktiga kunskaper 
som är bra att kunna på sjön. 
I slutet av månaden hoppas 
vi kunna genomföra en 
jollevältning i Torvalla. Exakt 
datum meddelas senare.
 I maj flyttar verksamheten 
ut till vattnet i Askvik. Som 
nybörjare seglar du främst 
Optimist men vi har även större 
jollar för de som är mer erfarna 
jolleseglare. Årets höjdpunkt 
är som vanligt seglarlägret på 
Klubbholmen vecka 33. 
Är du intresserad av att 
vara med kan du ringa 
Kalle Olsson på 776 19 96, 
mobil 070/ 662 68 50 eller 
Anders Åhman på 776 32 84, 
mobil 070 658 78 90.

Vi seglar i Askvik på 
tisdagkvällar med start 17.45-
20.30.

Välkomna.

Ungdomssektionen 
satsar på kölbåt!

ÖBK-eskader till Trosa, Kristi himmelfärds helgen 5-8 

Ja, det kan faktiskt vara bra när man stöter på de 
pålästa grabbarna/tjejerna ute på banan. Torsdagen 
den 21 april klockan 19.00 inbjuds därför alla som 
vill veta mer om de nya kappseglingsreglerna till en 
informationskväll om de nya reglerna i klubbhuset i 
Askvik.

Föreläsare är tävlingsdomare Ove Lundblad 
från Svenska seglingsförbundet. Som vanligt tar vi 30 
riksdaler för förtäring med dryck. Ring och anmäl er 
till Margareta Björklund på 776 23 00 och anmäl er så 
att vi vet hur mycket mat vi skall köpa.

STYYYRBORD!!!!!

Koll på reglerna! 
Behövs det?
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I vår sjösätter vi på 
vardagkvällar! Vi börjar kl 
18.00 vid varje tillfälle.
 Preliminära sjösättningstider 
i vår är den mån 25 april, tis 
26 april, 27 april samt 
mån 2 maj och 9 maj.
Passa gärna på att se över era 
vaggor innan de stuvas undan 
efter sjösättningen.  
 Det vore tråkigt om någons 
båtsäsong blir spolierad av att 
en uppställd båt vält. Risken 
för dominoeffekt är det som 
skrämmer oss allra mest. För 
att höja säkerheten kommande 
vintersäsong kommer vi före 
upptagningen att besikta alla 
vaggor och uppallningar. 

Hamnmästare
Börje Pahlén 
Ingvar Eriksson

Hamnkapten 
informerar!

Inför årets säsong presenterar 
tävlingskommitten flera 
nyheter som kommer att göra 
klubbens tävlingsverksamhet 
roligare och ge och skapa fler 
vinnare.

Banjusteringar på gång!
I många år har vi kappseglat 
på skärgårdsbanor i vattnen 
mellan Ornö och Gålö. 
Skärgårdsbanor har sin 
tjusning och kräver att 
goda vägval görs för att 
man ska lyckas få en en 
framskjuten placering.  
 Men en bana bland 
kobbar och skär har också 
sina begränsningar. Det blir 
ofta långa halvvindsben och 
sällan rena kryssar och länsar. 
Vi har tills nu försökt att 
kompensera för detta genom 
att välja lämpliga  banor från 
vår väl tilltagna ”ban-bank”.   
 Nu vill vi ta ett steg till 
och försöker få våra seglingar 
att bli mer varierande och 
spännande genom att lägga till 
en liten kryss-länskrumelur 
i början eller i slutet av 

seglingen. Det innebär i 
praktiken att vi avslutar eller 
inleder de seglingar som utgår 
från klubbholmen med en 
kort publikvänlig kryss-läns 
bana i anslutning till start och 
målområdet. 

Så här är det tänkt att det 
skall gå till!
Två extra bojar läggs ut nära 
start/målområdet. De läggs i 
vindriktningen (som kryss och 
läns märke). Båtarna seglar 
ett antal varv (förslagsvis 3-
4) omedelbart efter starten 
eller alldeles innan målgång. 
Om vinden vrider är det 
förhållandevis enkelt att 
flytta ett av märkena så att det 
ligger bättre i vindriktningen.  
 Tanken är också att banans 
totala sträckning skall bli 
oförändrad. Vi seglar alltså 
lite kortare väg bland kobbar 
och skär och använder den 
intjänade distansen till 
ett eller flera extra varv 
runt bojarna inför bästa 
läktarplats på klubbholmen. 
(se skissen nedan). 

 Huruvida vi skall börja 
eller avsluta seglingen med 
”kortvarvet/varven” runt 
bojarna tål att tänka på. 
Kanske det till en början 
är bäst att lägga don strax 
före målgång? Då undviker 
man den trängsel som gärna 
uppstår i starten vilket ger ett 
jämnare inflöde av båtar till 
målgång vilket underlättar 
tidtagarnas arbete. 
Vi tänkte därför mjukstarta 
med att pröva denna variant 
redan till Skoja Cup. Om 
försöket inte faller väl ut 
kommer vi att återgå till den 
gamla ordningen. 
 Vi tänker också komplettera 
Lysberäkningen med en 
personlig korrektionsfaktor 
(LysT) liknande det som 
används inom golfen. De som 
vill fördjupa sig i hur detta 
är tänkt att fungera kan läsa 
vidare på vår hemsida www.
obk.nu 

Jonas Edwinsson

Spännande nyheter från 
Tävlingskommitten

Styrelsen vill framöver 
bättre utnyttja hemsidan för 
intern medlemsinformation. 
Som ni troligen redan vet så 
finns det idag en dold del av 
hemsidan som man behöver 
lösenord för att logga in 
sig på. Den har rubriken 
m e d l e m s i n f o r m a t i o n . 
Lösenorden för att komma 
in där är: obk, klubbhus. 
Ta kontakt med någon 
styrelsemedlem om ni inte får 
lösenordet att fungera. 
Ola Persson 
Webmaster

Mera 
internet!!!!

Vi kör som vanligt i år. Det betyder att vi deltar i Storabryggkampen tillsammans 
med de övriga kommitterna, midsommar och Höstruskfesten. Programinnehåll 
bestäms senare.

Hälsningar Sammankallande

Festkommittens hörna!
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Årets tävlingsprogram!
Ta fram kalendern och boka in säsongens höjdpunkter redan 
nu. Förutom att de kommer att utlysas på klubbens hemsida 
kommer anslag och anmälningslistor också att sättas upp på 
anslagstavlan i hamnen några veckor före varje händelse. För 
allmän kännedom har vi även tagit med några andra av ÖBK:
are välbesökta tävlingar i närområdet.

Trosa eskader 5 – 8 maj (Kristi himmelfärdshelgen)

Lidingö Runt 14 maj (pingstafton)

Ornö Runt 21 maj

Stora bryggkampen i Askvik och ÖBK 50-årsfest 4 juni

Vissvasstrasslet 4 juni

Sommarnatt 10 - 11 juni

Skoja Cup ** 18 juni

Gotland Runt 2 - 7 juli

Kräftköret ** 20 augusti

Bronspropellern 20 augusti

Augustimånen 19 -21 augusti

Södertörnspokalen / Oxnörundan 20 augusti

Gålökannan 10 september

Höstrusket ** 17 september 

Obs! Tre tävlingar (märkta med **) ingår i klubbmästerskapet, 
och man måste delta i minst två för att vara med och slåss 
om klubbmästartiteln. Det betyder givetvis inte att du skall 
avstå, om du bara tänkt segla en av de tre seglingarna. Vi är 
glada om du kommer med det du har. Lasta därför din båt 
med livets nödtorft och häng med. Alla är lika välkomna, Vi 
lovar att du kommer att få en både spännande och lustfylld 

upplevelse.  Stannar du kvar efteråt så lär du få höra skuvade 
bortförklaringaroch ”om-inte- spekulationer”. Och varför inte 
delta i den heta diskussionen om ”vilken sida om Rotholmen” 
som var bäst den här gången. 
Vi hoppas också att ni som inte vill eller kan vara med på 
själva kappseglingarna kommer ut och njuter av allt vår 
fina klubbholme har att erbjuda. Vi tar dessutom gärna 
emot hjälp med tidtagningen. Det uppskattas, eftersom vi i 
kappseglingskommittén då får en chans att komma ut och 
segla på banan.

Tävla mot dig själv och alla andra!
Vi trevar vidare för att hitta en lättsammare tävlingsform för 
Skoja Cruising. I år inför vi resultaträkning enligt LYST som 
är ett slags individuellt handikapp för LYS, parallellt med 
den ordinarie LYS-resultaträkningen. Skoja Cruising Cup blir 
ÖBK’s LYST-KM som vi hoppas ska öka intresset att delta. 
Du kan läsa mer om LYST i senare nummer av Loggen samt 
på vår hemsida. De som vill läsa mer om Lyst kan gå in på vår 
hemsida www.obk.nu

Inga förändringar till Höstrusket!
När det gäller Höstrusket, så strävar vi efter att ”landa” i Dalarö så 
att även andra än båtburna lätt kan ta sig till festligheterna. 
I övrigt, räkna med samma succé-upplägg som förra året.

Bronspropellern flyttas!
Efter önskemål kommer vi i år att lägga motorgångsklassen 
Bronspropellern samtidigt med Kräftköret. Här har vi nya 
spännande idéer och klurigheter på lut, som du bara inte får 
missa. 

Jättestort tack!
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Ove Öberg som 
länge har varit tävlingskommitténs stöttepelare, men även till 
Mechthild Kleinschmidt som förutom tävlingskommittejobbet 
förtjänstfullt reviderat klubbens stadgar samt till Karin Evers 
som nu helhjärtat satsar på studierna. Nya friska krafter är 
Hans-Göran Ivarsson och Urban Myrberg som jag, Håkan och 
Johan hälsar hjärtligt välkomna till tävlingskommittén! 

Tävlingskommittén
genom Jonas
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Vi tackar alla medlemmar 
som gjort uppoffrande och  
förtjänstfulla arbetsinsatser 
under den gågna säsongen. 
Vi som idéell förening är 
beroende av att alla alla 
medlemmar efter förmåga 
ställer upp och hjälper till att 
hålla arbetskostnaderna nere 
så att vi gemensamt kan njuta 
frukterna av vår billiga och väl 
fungerande hamnanläggning. 
Uppslutningen kan dock 
bli ännu bättre. Det är 
många som aldrig deltar i 
klubbarbetet. För att klubben 
även fortsättningsvis skall 
kunna erbjuda billiga och 
bra hamnplatser ser vi gärna 
fler och nya ansikten på våra 
arbetsträffar. Vi har trots 
allt en begränsad arbetsplikt 
som inte borde vara allt för 
betungande men som bättre 

kan fördelas mellan klubbens 
medlemmar. 
Det vi ska göra i år är:

Fyren
-Vi måste fixa till ett 
trappsteg från fasta bryggan 
ner till småbåtsplatserna så 
att man inte behöver hoppa 
från två meters höjd ner i en 
jolle. Det brukar sluta med 
bad.  Vi ska också plåtklä 
stolparnas ändrä så att de inte 
ruttnar. Sist men inte minst 
har vassröjning att göra i 
anslutning till bryggan.
Kent Lahti
Båken
-Inga stora jobb på gång i 
nuläget. Däremot kan det 
bli aktuellt med smärre 
underhållsjobb längre 
fram under säsongen. 
Bryggkopplingarna skall 
kollas då ett vajerlås till en 

förankringskätting förra 
säsongen gick sönder. Det höll 
på att gå illa men situationen 
räddades av Nisse Holst som 
mycket rådigt drog bryggan 
rätt igen med en bil.  
Ingvar Eriksson
Pricken
-Hm! Hos oss ser det ganska 
bra ut! Det enda vi behöver 
göra är att se till att beslagen 
till flytkropparna är dragna. 
Sen skall vi förstärka stockarna 
under den fasta rampen. 
Lennart Hessling.
Bojen
-Allt är ok! Vi behöver bara 
checka kedjorna/linorna 
till förankringen och 
eventuellt spänna och kolla 
att flykropparnas beslag är 
åtdragna. 
Anders Lindén

Bryggbasarna uppmanar!

Margaretha Björklund, ordförande
  Organisationsfrågor
  Försäkringsfrågor
  Kontakt med hedersledamöter i ÖBK
  Post
  Kontaktperson – Redaktionskommittén

Robert Johansson, vice ordförande
  Sophantering, El
  Kontaktperson – Tävlingskommitté   
  och ÖBK-u
Magnus Hammarqvist, kassör
  Kontaktperson – Festkommittén

Börje Pahlén, hamnmästare
  Hamnen
  Kontaktperson – Traktorkommitté och   
  bryggbasar
  Kontaktperson – Stig Asplund (klubbhus,  
  klubbholme)

Bo Wigle, medlemsansvarig
 Information till nya medlemmar
 Köplatslista
 Medlemsmatrikel
 Vaktlista

Göran Castenhag, sekreterare
 Arkiv

Ibland kan det vara svårt att veta vem som gör vad i sty-
relsen. 
Ovanstående lista skall hjälpa dig att komma rätt när du 
vill ta kontakt. Om du inte får tag på rätt person går det 
givetvis att kontakta någon annan styrelsemedlem så leder 
han/hon dig till rätt person.

Hälsnngar Styrelsen

Vem gör vad i styrelsen!

Jag har ännu inte full koll 
på vilka skador som stormen 
orsakat. Men genom 
flygspaning vet vi att det i 
alla fall att de flesta träden 
finns kvar. Tack vare årlig 
skötsel behöver vi nog inte 
såga upp så mycket ved i 
år. Det räcker nog med att 
plocka undan nedfallna 
grenar och lite skräp. Arbetet 
med att klä in flytbryggornas 
frigolit med syrafast plåt 
fortsätter även i år. Norra 
flytbryggans flytkroppar är 
mest anfrätta och behöver 
snar plåtbehandling. Södra 
flytbryggan saknar en kätting 
och dess landfäste behöver 
förankras.
Stickan Asplund

Klubbholmen!
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I klubbhuset Berget kl. 19.00. 
14 april
11 maj
8 juni
25 augusti
21 september
12 oktober
24 november
8 december
11 januari 2006

Årsmöte 
15 februari 2006.

ÖBK 50-årsfest  
Lördagen den 4 juni 2005

Planeringsmöten  
4 april och 2 november

Information till nya medlmar  
7 april samt 22 sepeember

Sjösättning  
kvällar kl 18.00
25, 26, 27 april och 2 och 5 maj. 

Städdagar  
Obligatorisk närvaro en av dagarna
Torsdag den 12 maj eller 
onsdagen den 18 maj
Lördagen den 29 oktober

Sommarvakt 
Från och med vecka 16 till och med    
vecka 42

Upptagning hösten 
Lördagar kl 08.00-12.00 och 12.00-16.00
1, 8 samt 15 oktober

Styrelsemöten 2005/ 2006
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ÖBKs styrelse och kommittéer 2005
Adress    Box 3030     Postgiro 61 93 62-7
    136 03 Haninge    Hemsida www.obk.se 

Styrelse
Ordförande   Margaretha Björklund   776 23 00 
Vice ordförande   Robert Johansson    505 500 435
Kassör    Magnus Hammarqvist   776 49 09  

Sekreterare   Göran Castenhag    773 08 87 
Hamnmästare   Börje Pahlén    776 18 09  

Medlemsfrågor, vaktlista  Bo Wigle     777 51 11   

bryggplatser

Revisorer
Sammankallande   Ulf Sjögren    777 63 18  
    Björn Sandberg    777 64 30  
Suppleant   Berit Nilsson    77 21 74 

Redaktionskommitté
Sammankallande   Carolin Platzek    776 23 17  

    Lars Johansson    774 44 26   
    Lars Generyd    86 41 18  
    Jonas Gustavsson    39 29 38
Web-master   Ola Persson    745 21 11
  
Tävlingskommittén
Sammankallande   Jonas Edwinson    79 85 57   
    Johan Norberg    604 17 64  
    Håkan Kvist    5520 270 52  
    Hans-Göran Ivarsson   501 519 72  
    Urban Myrberg    660 69 01
  
Festkommittén
Sammankallande   Peter Annamatz    745 06 37  
    Mikael Lindh    776 23 17  
    Britt Lindgren    777 34 85  
    Git Andersson    504 400 20  
    Fredrik Hägerstrand   500 27 951

Traktorkommittén  
    Lars Schelander    777 18 51  
    Gunnar Svensson    777 42 86  
    Staffan Ringblom    776 27 13
  
Bryggbasar
Fyren    Kent Lahti    500 212 37  

Båken    ngvar Eriksson    745 28 98 
Pricken    Lennart Hessling    777 32 62 
Bojen    Anders Lindén    776 07 76
 
Klubbholmen   
    Stig Asplund    777 11 28
 
Ungdomssektionen
Ordförande   Anders Åhman    776 32 84
 
Valberedning 
Sammankallande   Kjell Blomström    97 46 37
    Anne-Kristine Elleström   777 96 65
    Lars Generyd    86 41 18

Suppleant   Bengt Fryxell    605 83 55  

 


