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Ordförandens funderingar
…. jag tackar för det förtroende jag fi ck på årsmötet 
2006 att återigen omväljas till ordförande. Det är 
både med bävan och glädja jag ser fram emot de två 
kommande åren. Glädje för att vi har en fi n klubb 
med ”högt i tak” som det brukar heta och bävan för 
att det inte skall gå slentrian i ordförandeskapet. Jag 
gör nu mitt sjunde år.
 På årsmötet hade som ni vet ett fl ertal motioner 
att ta ställning till som behandlade klubbens framtid. 
Hur få funktionärer? Skall vi bli en ekonomisk 
förening med höga avgifter för att själv slippa ta tag 
i de arbetsuppgifter som behövs och ha klubben som 
en parkeringsplats? Detta innebär att vi inte längre 
kan vara en allmännyttig ideell förening och våra 
medlemmar som är intresserade av tävlingsidrotten 
segling och ungdomssektionen måste ansluta sig till 
en annan förening.  Eller ska var och en som godkänt 
våra stadgar vid inträdet uppmuntras och påminnas 
om att som medlem i en klubb har man rättigheter 
men också skyldigheter. 
 Bland skyldigheterna är att efter bästa förmåga 
ställa sig till förfogande för klubben som funktionär. 
Att år efter år när valberedningen ringer säga att 
man inte har tid att påta sig ett funktionärsskap som 
kräver två eller tre aktiva dagar och några kvällar 
för planering av aktiviteterna under ett helt år låter 
ihåligt i mina öron. Du säger bara ja till ett år i 
taget.
  På årsmötet (utanför protokollet) beslöts och 
tillsätta en arbetsgrupp som skall arbeta med ÖBKs 
framtid. I gruppen ingår Lars Generyd, Mikael Lindh, 
Anki Elleström, Kjell Blomström, Jan Axell, Eskil 
Sand samt Håkan Andersson. Era synpunkter och 
idéer tas med tacksamhet emot av arbetsgruppen. Jag 
önskar arbetsgruppen lycka till i sitt viktiga arbete.
 Under vintern har båtklubbarna på Gålö drabbats 
av fl er stölder än vanligt. Den 8 februari kallade 
vi våra grannklubbar till ett möte i Askvik för att 

diskutera problemen. Samtliga klubbar kom och var 
mycket intresserade av ett samarbete mot stölder och 
förstörelse. Vid mötet beslöts att nattvakterna skall 
kunna ringa till varandra, en telefonlista till samtliga 
klubbars nattvakter skall upprättas. Vakten kan då 
snabbt informera övriga klubbar om bilar och båtar 
som uppför sig underligt. Styrelsen återkommer 
med ytterligare information och åtgärder. Nästa 
samverkansmöte är bestämt till april. Bifogat med 
denna Logg ligger en blankett där Du kan rapportera 
eventuella stölder eller skadegörelse på Din båt, till 
ÖBK. Med detta som underlag får vi lättare gehör 
hos Polisen.
 Soppluncherna som vi började med under hösten 
har blivit mycket populära. De är inte bara till för 
pensionärer utan för alla som har möjlighet att 
delta 3:e måndagen i varje månad. Du behöver bara 
föranmäla dig på lördagen innan, detta för att soppan 
skall räcka till alla.
 Under våren invigs Gålö som naturreservat. 
Detta kommer inte att innebära några förändringar 
för oss. Det mest påtagliga blir att det anläggs fl er 
parkeringsmöjligheter för gästande turister. 
 När Du har Loggen i Din hand har vårrustningen 
pågått en tid. Tänk på att det är max
30 km/tim. som gäller på vägen från korsningen 
fram till oss. I höstas fi ck våra grannar Eva och Per 
ställa ut en liten 3-hjuling vid vägen för att påminna 
om hastighetsbegränsningen.

En fi n vink och påminnelse, 
men det ska väl inte behövas 
under kommande säsong.

Väl mött i hamnen
Margaretha

För att göra det lättare att få tillbaks stöldgods tipsar Polisen att stöldmärka allt som kan tänkas vara 
av intresse för tjuven. Instrument, verktyg, spis, motor osv. Vibrerande märkpenna kan lånas via 
styrelsen. 

Stölder i Askvik
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Till vår stora glädje har redaktionen nu fått 
tillökning. Från ungdomssektionen har Catrin 

Olausson och Erik Evers tillkommit. Förhoppningsvis 
kommer Loggen framöver att få en ungdomligare 
karaktär och även bli ett bättre forum för våra yngsta 
medlemmar. Tack vare Catrins och Eriks medverkan 
blir redaktionen nu den största kommittén i klubben. 
Hjärtligt välkomna!

Även i år fortsätter vi att komma ut med fyra 
nummer och som vanligt försöker vi lägga lite mer 
krut på sommarnummret som görs i fyrfärgstryck 
och blir lite mer omfångsrikt till storleken. För 
att hålla en jämn och bra kvalitet på innehåll 
efterlyser vi tips om vad ni medlemmar vill läsa i 
Loggen. Tala gärna om för oss vad ni tycker skall 
vara med i en bra klubbtidning, om ni så önskar 
anonymnt. Om ni har egna berättelser och bilder 
som ni vill publicera tar vi gärna emot dessa i 
såväl elektroniskt format som i pappersform. 
Annars går det också bra att ta kontakt med någon 
redaktionsmedlem så intervjuar vi och spökskriver 
er berättelse. 
 När det gäller bilder måste vi förbehålla oss 
rätten att göra ett urval då vi bara kan publicera 
de bilder som håller tillräckligt bra tryckkvalitet. 
Däremot går bilder av lägre kvalitet nästan alltid 
att publicera på hemsidan.
 Vi vill, som ni förstår, också slå ett slag för 
klubbens hemsida som nu Ola håller på att 
modernisera. Den kommer att bli mycket snyggare 
och mer funktionsduglig än den gamla. Fördelen 
med hemsidan är att det går snabbt att publicera 
texter och bilder - ni slipper vänta ett kvartal till 
nästa nummer av Loggen. Det är bara att maila 
eller ta direktkontakt med Ola för att få ut det ni 
vill säga. Som sagt, snabbt, enkelt men kräver 
dator.

Carolin
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ÖBK-50 ÅR  2005

ÖBKs 50 år firade vi under 
2005. Det firades på tre 

olika sätt, stor fest den 4 juni, 
dels med öppet hus i klubbhuset 
Berget 28 december, klubbens 
tillblivelsedag och dels genom att 
ge ut en jubileumsskrift.
 Bryggkampen den 4 juni 
kombinerades med en 50-årsfesten. 
För att alla skulle få sittplats hade 
vi satt upp två stora partytält, ett 
på altanen som följdes av ett på 
den nyanlagda gräsmattan. På 
så sätt fick vi plats med 120 st 
sittande. När vi monterade upp 
och ned tälten ösregnade det men 
under festen fick vi uppehåll och 
fint väder.
 Festen inleddes med att vår 
äldste hedersmedlem Eskil 

Sandh tillsammans med Josefin 
Gasslander  från  ungdomssektionen 
planterade ett vårdträd, en rönn, i 
vänstra hörnet av gräsmattan mot 
vattnet.
 Därefter önskade vår ordförande 
klubbmedlemmarna och inbjudna 
välkomna till bords. Bland 
inbjudna fanns våra närmaste 
grannar som överlämnade en 
rododendron vilken har planterats 
i sluttningen mellan klubbhuset 
och toaletten.
 Såväl klubbhusstugan som de 
båda tälten blev helt fyllda och 
vi avnjöt en komplett och mycket 
god buffé som sköttes av Peter 
Björklund, tidigare ÖBK-U;are, 
och hans vän Stefan.
Efter kaffe blev det livlig dans och 

som vid flera tidigare fester var 
det Kjell-Åke Ring som svarade 
för sång och musik.

Födelsedagen den 28 december 
firade vi i klubbhuset med 
öppethus, från 13 00 framemot 
19 tiden. Med storglädje kunde 
konstateras att det kom så många 
klubbmedlemmar att vi måste åka 
och köpa mer kaffe, glögg och 
kaffebröd. Robert Johansson håll 
tal om såväl klubbens historia och 
klubbens ambitioner. Evy Asplund 
överlämnade en födelsedagsgåva 
i form at två pärmar innehållande 
alla hittills utgivna Loggar.
 I Julveckan kunde klubben 
skicka en kombinerad julklapp/
födelsedagspresent till alla 
medlemmar, Jubileumsskriften 
ÖBK 50 år.
 Arbetet med att ta fram denna 
skrift påbörjades redan i början 
av 2005 av ett drygt halvdussin 
personer med Eskil Sandh i 
spetsen. En del artiklar kommer 
från tidigare Loggar och från 
Jubileumsskriften ÖBK 20 år. 
Men det mesta är nytt. Mycket 
har kommit fram genom att leta 
i gamla Loggar, protokoll och 
fotopärmar.
 Jubileumsskriften liksom 
vår klubbtidning skickas 
förutom till våra medlemmar 
även till Haninge kommun, 
klubbholmens ägare, Stockholms 
Seglarförbund, Riksidrottsstyrelsen, 
Skärgårdsstiftelsen och våra 
närmaste grannar.

Vid pennan
 Kjell Björklund

Trubaduren Kjell-Åke underhåller på festen

Vad är det? Konjak eller Whisky? J. Gasslander och E. Sandh planterar 
ett  vårdträd
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ÖBKs sopplunch den 3 måndagen i varje månad 
mellan september-november samt januari till april 
och eventuellt även maj månad har tagits emot 
med stora famnen. Hittills har vi varit mellan 25 
-15 personer varje gång. Många minnen och planer 
för kommande färder har ventilerats under dessa 
måndagar. Tips och idéer om hamnar och kluriga 
detaljer ombord utväxlas.
 Alla är välkomna, barnlediga, studerande, 
pensionärer eller ledig ändå. Det enda som krävs 
av deltagarna är att anmäla sig senast lördagen före 
måndagslunchen. Detta för att soppan skall räcka 
och att vi skall slippa späda ut soppan med vatten.
 För att det inte skall vara endast några få som står 
för jobbet går ansvaret runt i det gäng som kommer 
ner till Askvik. Det innebär ansvar för soppa, smör 
och bröd, ost, öl, vatten samt kaffe och eventuellt 
en liten kaka. Soppan som serverats hittills har varit 
soppkonserver. Gott och enkelt.
 Kom med Du också. Anmälan per telefon 
776 23 00 vi har telefonsvarare eller på E-post 
087762300@telia.com.

Vi ses till måndagslunchen,
Margaretha

Sopplunchen i Askvik
Nu har hjärntrusten i klubben slagit till med en 
snilleblixt –och en bra sådan!
 Eftersom det kan vara svårt för våra traktorförare 
att veta  lyftstropparna vid upptagning hamnar 
på rätt ställen på våra kära ögonstenar kommer 
hamnmästare Börje Pahlén redan vid sjösättningen 
i samråd med respektive båtägare placera ut små 
lyftmärken på skrovet, synliga för traktorförarna, 
som visar var det är riskfritt att lyfta respektive båt 
utan att skada propelleraxlar och loggivare. 
 Utdelningen av lyftmärkena kommer att göras 
av Börje på sjösättningspiren i samband med 
sjösättningarna. På så sätt kommer alla båtar 
som skall lyftas senare i höst att vara märkta. 
Förhoppningsvis sparar vi både traktorförarnerver 
och dyra försäkringspremier till nästa år. Det är det 
värt!

Redaktionen

Mera från Hamnmästaren
Var beredda på att om marken blir svårt vattensjuk 
av sen snösmältning kan vissa sjösättningsdatum 
komma att kastas om. 
 Planerade sjösättningsdatum är mån 24/4, tis 
25/4, ons 26/4 samt tis 2/5 och ons 3/5.  Håll noga 
utkik efter aktuella sjösättingsdatum på era 
vaggor.

Börje

Börje lappar till

”Kassören önskar påminna att ÖBK nu har gått över till bankgiro 
och att det är väldigt viktigt att alltid ange faktura numret vid 
inbetalningar.”



Vi fortsätter försöket med LYST även under 2006. 
LYST är en annorlunda resultaträkning som 

görs parallellt med den ordinarie resultaträkningen. 
T som är en förkortning för ordet Tillägg är ett tal 
som räknas ut individuellt för varje deltagande 
skeppare enligt formeln omräknad tid för segrande 
båt/omräknad tid för egen båt. 
 Detta innebär att efter varje genomförd tävling 
räknas T-faktorn ut för varje båt. så att alla båtar 
får samma beräknade sluttid som segraren. I 
nästkommande segling görs som vanligt en 
resultatlista enligt LYS, dvs (seglad tid)*LYS, men 
också en resultatlista enligt LYST, dvs (seglad 
tid)*LYS*T. 

LYST priser!
Vandringspriset ”Skoja Cruising” kommer framgent 
att användas för LYST-KM. I varje segling får 
segraren enligt LYST ett pris. ”Skoja Cruising Cup” 
har samma regler som KM vad gäller placering, 
men resultaträkning enligt LYST. Första, andra och 
tredje pris samt vandringspokalen ”Skoja Cruising 
Cup” delas ut i samband med Höstruskfesten.
Resultat (T) från senaste start gäller. Båt som startat, 
men inte gått i mål eller blivit diskvalificerad har 
tilldelats T=1,000. Båt som inte deltagit tidigare 
tilldelas T=1,000.
 Vi hoppas att LYST ska skall bli ett nytt spännande 
inslag, och en tävlingsform där fler har chansen att 
vinna.

.

Nyheter från Tävlingskommittén
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”30 år med LYS” 
av Lars-Olof Norlin www.norlinboats.com
De fl esta kappseglingar visar ett sjunkande 
deltagarantal. Golfspelarna däremot ökar i antal. 
En orsak kan vara att golfen har ett utarbetat 
handikappsystem som även ger nybörjarna möjlighet 
att tävla. Den skicklige spelaren stoltserar med sitt  
låga handikapptal!
 Kappseglingen å andra sidan har blivit allt mer 
elitbetonad. Detta gäller även LYS-seglingar. Den 
som aldrig kommer i närheten av att vinna en 
kappsegling, avstår till slut att delta i tävlingarna. 
Familjeseglarna köper hellre ett nytt kylskåp än ett 
bättre segel.
 Lösningen ligger i införande av ett individuellt 
reducerat LYS-tal. Reduktionen sker genom ett 
tilläggstal, T, med vilket den startande båtens LYS-
tal multipliceras.

Segla till LYST
Talet T är mindre än 1,000 och anges lämpligen med 
tre decimaler. Det framräknas efter att båtägaren 
startat i sin första kappsegling, varvid den vinnande 
båtens beräknade tid tas som bas och divideras med 
introduktions-båtens beräknade tid. Relationen mellan 
tiderna utgör talet T och blir med nödvändigheten 
mindre än 1. Nästa segling multipliceras deltagarnas 
LYS-tal med det reducerande T-talet. 
En skicklig seglare får kanske T = 0,962, en normal 
seglare kanske T = 0,903, en nybörjare T = 0,742.
Skotpunkten kan fl yttas
 Nybörjaren vinner antagligen någon kommande 
segling, efter att ha lärt sig att fl ytta skotpunkten på 
focken, eller att inte starta fem minuter efter skott. 
Efter denna positiva upplevelse, omräknas båtens T-
tal till det nya, högre värdet. Och ger antagligen ökat 
intresse för att söka nå nya framgångar.
Den nya respiten verkar också som en sporre för den 
skicklige, normalt vinnande seglaren, som nu måste 
anstränga sig mera för att kamma hem segern.
 Segling och resultat till LYST kan kombineras 
med en resultatlista efter LYS, alltså två listor och 
två priser. Förhoppningsvis skulle detta kunna få 
även de mindre avancerade båtägarna att åter börja 
samlas till den trevliga form av samvaro som segling 
innebär.”

TÄVLINGSKOMMITTÉN INFORMERAR

Än är det inte dags att täcka av båten, men hög tid att 
planera in årets aktiviteter. Tider och anmälningslistor 
kommer att sättas upp i hamnen några veckor före 
varje händelse. För allmän kännedom har vi även 
tagit med några andra tävlingar i kalendern.
Tävlingar och andra aktiviteter under året 2006:

       • Lidingö Runt 13 maj 

       • Stora Bryggkampen i Askvik 20 maj

       • Trosa eskader 25 – 28 maj

       • (Kristi himmelfärdshelgen)

       •   Ornö Runt 3 juni

       • Skoja Cup ** 10 juni

       • Sommarnatt 16 - 17 juni

       • Midsommarafton på Klubbholmen 23 juni

       • Gotland Runt 1 - 6 juli 

       • Södertörnspokalen 19 augusti 

       • Kräftköret ** 26 augusti

       • Bronspropellern 26 augusti

       • Gålökannan 9 september 

       • Jungfrutriangeln 16 september 

       • Höstrusket ** 23 september

Tre tävlingar (märkta med **) ingår i 
klubbmästerskapet, och man måste delta i minst 
två för att vara med och slåss om klubbmästartiteln. 
Givetvis kan du vara med och kappas och ha 
skoj även om du inte har ambitionen att bli 
klubbmästare. Kanske vill du bara komma ut och 
heja fram din favorit eller njuta av sol och bad på 
vår fi na klubbholme. Vill någon dessutom hjälpa till 
med tidtagningen, där vi alltid behöver assistans, 
blir vi ännu gladare.
 Du som behöver ett extra handtag ombord - 
ungdomssektionen efterlyser gastplatser! Vem vet, 
kanske kan du få ett och annat vinnartips...
Vi kommer att fortsätta försöket med LYST. Inga 
konstigheter - bara kom ut och segla, så fi xar vi 
resten.
 Så vill Jonas och jag hälsa Sten Hansson och Jan 
Axell välkomna i tävlingskommittén och förstås 
tacka avgående funktionärer - Hans-Göran Ivarsson, 
Johan Nordberg och Urban Myrberg.

Tävlingskommittén genom Håkan
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Is, kyla ett fantastisk 
djurliv och 

ombytligt väder var 
vad vi fi ck ta del av 
när Åke Svanfelt 
besökte oss den 23 
februari för att berätta 
om och visa bilder från 
sin resa till Antarktis. 
Inramningen var 
perfekt med rimfrost 
på träden, och för 
en gång skull, en riktig snövinter utanför vår 
varma klubbstuga klubbhus. Det var inte svårt att 
beundra de människor som lever i Antarktis närhet. 
Vanligtvis regnar det 300 dagar om året nere vid 
Kap Horn vilket kan få den mest luttrade svensk 
att fl ytta.
 Landskapet var kargt, vackert och fattigt med 
naturfärger som skiftar efter vädrets nycker. Åke 
besökte självaste fyren Kap Horn som vid tillfället 
råkade uppleva en mycket, mycket sällsynt 
blekedag. Annars kan vädret slå om från vakraste 
solsken till storm på mindre än tio minuter. Där 
fi ck Åke sitt pass stämplat. Det är nog inte många 
svenskar som kan skryta med sådana stämplar i 
passet.

Det är hårda regler som gäller vid besök av 
Antarktis. Man får inte vara mer än 100 personer 
på samma ställe och absolut inte gå på de få glesa 
gröna strån som växer på sommaren. Dessutom 
måste stövlar och kläder desinfi ceras för att 
förhindra import av främmande växter och baciller 
i den känsliga miljön. 
 Givetvis är djurlivet fantastiskt. Pingviner i 
alla former samt sälar och sjölejon i mängder. 
Isformationerna gick inte heller av för hackor. Nio 
våningar högt är en vanlig storlek och när ljuset 
faller rätt ”lagras” det infallande solljuset och 
gjorde isbergen självlysande. 
 -Och, ja! Det fi nns faktiskt enstaka nöjesbåtar 
som vid gynsamt väder sniffar sig runt kanterna på 
mänsklighetens enda gemensamma kontinent.

Loggen

Antarktisföredraget

Åke Svanfelt berättar om Pingviner

Tillbaka till  framtiden
På årsmötet diskuterades klubbens framtid. 
Hur ser vår föreningsverksamhet ut om 25 år? 
Eftersom det är svårt att förutse framtiden tillsatte 
styrelsen på uppdrag av årsmötet en framtidsgrupp 
som skall försöka belysa klubbens nuvarande arbete 
samt ge förslag på framtida förändringar syftande 
till att stärka medlemmarnas trivsel och delaktighet 
till varandra och klubben. 

Gruppen som putsat kristallkulan är sammansatt 
av ett brett spektra medlemmar. Senast till årsmötet 
2007 skall gruppen redovisa vad de kommit fram 
till.

Gruppen består av:
Lasse Generyd som är sammankallande
Mikael Lindh
Eskil Sandh
Håkan Andersson
Anki Elleström
Jan Axell 
Kjell Blomström

Hör väldigt gärna av dig till någon av oss!

Lasse Generyd, tfn: 08-864118 eller 070-7696743 
generyd@gmail.com 

Micke Lindh, tfn: 08-7762317 
mikael7762317@hotmail.com 

Jan Axell , tfn: 08-7468678 eller 0733-275663 

jan.axell@telia.com

Hälsningar
Lasse Generyd

8   ÖBKs VårLogg nr1 2006



Datum Tid Typ
Måndag 27 mars 18.00 - 20.00 Kom igång-aktivitet

Måndag 3 april 18.30 - 20.30 Teori

Fredag 21 april 18.45 - 21.00 Jollevältning, Torvalla

Måndag 24 april 18.30 - 20.30 Teori m. Mikael Lindh

Måndag 8 maj 17.45 - 20.30 Båtvård

Måndag 15 maj 17.45 - 20.30 Segling

Måndag 22 maj 17.45 - 20.30 Segling

Måndag 29 maj 17.45 - 20.30 Segling

Onsdag 7 juni 17.45 - 20.30 Prel. träning inför skoja cup

Lördag 10 juni - Skoja cup

Måndag 12 juni 17.45 - 20.30 Segling

Äntligen drar seglarskolan igång
Nu har det blivit dags för alla seglarsugna 

ungdomar att ses igen! Nytt för i år är att vi ses 
på måndagar. Vi börjar som vanligt terminen med 
två teoritillfällen för att skaffa oss god kunskap inför 
det att vi börjar praktisera ute på vattnet. 
 Innan vi börjar segla kommer vi även att ha den 
årliga jollevältningen med simprov i Torvalla samt 
båtvård. Sedan är det dags att sjösätta båtarna och 
hissa segel! Välkomna till en ny termin!

Katrin Olausson
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Ungdomssektionen öppnar sin välkända och 
välutrustade korvmoj i påsk. Försäljning till hungriga 
vårrustare kommer att ske på långfredagen, lördag 
den 15.onde och söndag den 16 april. Även lördagen 
den 22 april kommer försäljning att ske förutsatt 
att vi har ungdomar som kan ställa upp. Årets låga 
priser är samma som förra årets. 

Smal bantarkorv    10 :-
Tjockiskorv    15:-
Kaffe, te, lättöl och läskeblask  5:-

Välkomna och stödköp hos ungdomssektionen. 
Jollereservdelar är dyra prylar!
ÖBK-u 

Lämna alla sunkiga vårrustarmackor hemma i påsk



...som inte hittar till Klubbholmen i mörker! 
Men det blir det ändring på nu!
Plotter, radar och autopilot, helst i skön 
förening fi ck vi lära oss allt om på Båtaccentens 
informationsmöte den 22 mars. Kanske hjälper 
det våra digitalälskande sjöfarare att på ett 
säkert sätt komma dit dom vill. 
 För den moderna sjömannen är dimma och dåligt 
väder numera ett mindre problem. Vi fi ck lära oss 
skillnaden mellan scannade och vektoriserade kort 
samt vilka teknikfällor man kan falla i. Dessutom 
lärde vi oss skillnaderna mellan olika slags 
digitala programvaror som Bluechart, E-map och 
Navionis. 
 Särskilt intressant, tyckte Loggens utsände, var 
avsnittet om de vanligaste teknikfelen och hur vi 
ska gå tillväga för att lösa dom. Att lära sig handha 
och hantera sin upprustning på ett riktigt sätt samt 
veta dess förtjänster och begränsningar är andra 
viktiga kunskaper. Om inte är det lätt att även med 
teknikens hjälp klanta sig på sjön. Kort sagt en 
mycket trevlig och lärorik kväll med Båtaccéntens 
kunniga personal som hade svar på en hel del frågor 
och kniviga spörsmål.

Alla var där 

Vanligtvis brukar årsmöten vara ganska tama 
tillställningar. Därför var det glädjande att 
medlemsuppslutningen till årsmötet var lite 
större än brukligt. 
 Förutom de obligatoriska valen av styrelse 
och kommittémedlemmar, som i år stökades 
undan ganska snabbt, uppstod det intressanta 
diskussioner med fokus på ekonomi, organisation 
och framtidsfrågor. Engagemanget är glädjande och 
visar att medlemmarnasnas intresse för klubbens 
framtida utveckling fortsatt är stor. Frågan är bara 
hur vi går vidare och bäst tar till vara det. Här har 
vi alla men speciellt styrelsen ett stort ansvar att 
axla. Hjälp därför vår styrelse genom att hålla en 
kontinuerlig och nära kontakt med dom. Klubbens 
framtida inriktning är en fråga för fl ertalet. Gör 
därför era röster hörda. Kom ihåg att likgiltighet är 
den farligaste av alla mänskliga svagheter.
Fullständigt årsmötesprotokoll går att läsa på 
hemsidan (www.obk.se).

Årsmötet 2006, 
ett sömnpiller eller 
drag i kvadrat?
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T efter Höstrusket 2005

T=[Omr tid bästa båt]/[Omr tid denna båt], tre decimaler. Resultat från senaste start gäller.

Segelnr Båtens namn Båttyp LYS Skeppare T Segling +/-

354 Titanic Westerly Cirrus 0,87 P Norberg 0,882 SC2005
1062 Amanda Maxi 68 0,95 D Ydén 0,907 HR2005 (-0,093)
138 Contra Magnifik Midget 0,95 C Platzek 0,919 HR2005 +0,031
99 Beck99 Becker 27 1,00 H Törnblom 0,636 SC2005

73 Bonnie Albin 78 1,03 F Lundqvist 0,912 SC2005
212 Lilla Blå 606 1,03 J Norberg 0,874 SC2005
212 Lilla Blå 606 1,03 J Rudheden 0,932 HR2005 (-0,068)
705 Julia Maxi 84 1,04 N Holst 0,849 HR2004

8369 Hvita Frun One Off 1,05 Lundgren 0,896 SC2004
5727 Matilda Mistinguette 1,06 H Carlsson 0,875 KR2005

127 Amarillo Comfort 26 1,07 M Ridal 0,882 SC2004

49 Bali Vagabond 1,07 B Fryxell 0,913 SC2005
22 Ebba Gul Comfort 26 1,07 M Lindh 1,000 KR2005
156 Scirocco Comfort 26 1,07 E Guldager 0,869 SC2004

6 Aurvandil 806 1,09 H Kvist 0,944 HR2004
363 Soleado Scampi 1,09 KGasslander 0,931 SC2004
291 Agnes NF 1,10 J Edvinsson 1,000 HR2005 +0,046
1 Ettan Windex 92 1,10 H Andersson 0,953 HR2005 +0,098
8646 Flying Amanda Linjett 32 1,12 K Ullmanen 0,874 KR2005
3388 Gullmar VIII Sveakryssare 1,13 A Lundin 0,950 HR2005 (-0,050)
1 Madam Arcona 32 1,14 L Hessling 0,939 HR2005 +0,083

246 Flash-Dance Comfortina32 1,14  Schelander 0,987 HR2005 +0,031

4761 Vision 2 X95 1,14 A Åhman 0,937 KR2005
44 Cheerio Albin Nova 1,15 R Johansson 0,981 HR2005 +0,052
434 Lambada Maxi 999 1,15 J Löfgren 0,970 HR2005 +0,047
436 Trollungen Maxi 999 1,15 A Linden 0,982 HR2005 +0,021

55 Cenita Cenit 33 1,16 K-O Ohlsson 0,851 SC2005
23 Ripp Rapp Facil 35 1,16 S Hansson 0,997 HR2005 +0,053

618 Ronett Maxi 1000 1,16
H 
Zetterström 0,965 HR2005 +0,068

34 Esset S-30 Classic 1,17 D Gerdes 0,861 KR2005
31 Marelin Linjett 33 1,17 Björklund 0,957 HR2005 +0,079

12 Linnea Linjett 35 1,18
H-G 
Ivarsson 0,985 HR2005 +0,048

21 Flykt C40 1,20 J Rensvik 0,961 HR2005 +0,044
17 Dolly Dehler 34 1,25 B Björling 0,943 HR2005 +0,047

Höjt T innebär att båtens resltat är bättre än vid senaste start
Förändring inom parentes anger att båten är ny i listan
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…om man inte kör den i 
halvjummet destillerat vatten 
fick vi veta av plastbåtsexpert 
Arne Olsén.  
Den marginalen är nog tillräcklig 
för de flesta plastbåtägare. Våra 
plastbåtar kommer alltså att 
överleva både Helgeandsbåten 
och regalskeppet Wasa, om vi 
inte använder dom vill säga. 

Fukt i laminaten är inte heller 
någonting att bry sig alltför 
mycket om förutom för våra 
mest extrema kappseglare. En 
Maxi 999 kan väga 350 kg mer 
på hösten än på våren. Inte heller 
den såilla beryktade plastpesten 
(osmosen) försvagar plastbåtars 

laminat utan är mer att betrakta 
som ett kosmetiskt problem i 
gelcoaten. Vi fick också se bilder 
på havererade plastbåtar, till synes 
bortom all räddning, som i Olséns 
verkstad återuppstod i skick som 
nya. Det enda som var riktigt 
svårt att laga var brandskadade 
båtar då stark värme försvagar 
plastlaminats hållbarhet.  
 Kort sagt en mycket lärorik 
och givande kväll som gav oss 
styrensniffare goda argument för 
våra båtars förträfflighet gentemot 
förespråkarna för linolja och 
nylackad fernissa. 
 Vi möts för en rond på 
ljugarbänken i sommar.

25000 år håller en plastbåt
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Arne Olsén visar skadade båtar i sin repara-
tionshall och beskriver lämpliga metoder för 
att laga dom. 

I år kommer vi i samarbete 
med tävlingskommittén att 
skänka glans och festivitas 
över Stora bryggkampen den 
20 maj som vi hoppas skall 
dra många deltagare. 

Skall det starka Prickengänget 
utmanas behöver vi många 
fler från de andra bryggorna. 
Att efterfesten i klubbhuset 
blir storslagen behöver väl inte 
sägas?  
 Midsommarfesten blir i 
traditionell stil med lövad stång 
och blomster varför de flesta 
traditionalister kommer att 
känna igen sig. Hoppas bara att 
vädergudarna är på vår sida i år. 

 Festen i anslutning till Höstrusket 
kommer vi i år att flytta till vårt 
eget klubbhus där vi istället för 
menymat kommer att erbjudas 
god cateringmat att skölja ned 
till medhavda drycker. Att vi  
också slipper hamnavgiften gör 
festandet billigare. Dessutom blir 
det lättare för medlemmar utan 
kojplats att bli hämtade av nära 
och kära, eller av taxi. 
 Med förhoppning om en festlig 
båtsäsong. 

Hälsningar Britt

Årets kommitté består av:
Britt Lindgren (sk)
Git Andersson
Fredrik Hägerstrand
Mari Axell

Festkommittén, en gränsöverskridande 
verksamhet 



Snö, snö och kyla har det bjudits på i överfl öd den 
här våren. Men det är ingenting som skrämmer 
våra ÖBK:are. Istället verkar det som höstens 
motorkväll på Båtaccénten fi ck ett bra gensvar hos 
våra medlemmar. Aldrig för tycks så många motorer 
ha renoverats eller bytts ut i klubbens båtar under 
en och samma vår. Mekandet synes ha tagit rent 
epidemiska former då det från olika vintertäckta 
båtar nästan varje kväll har hörts slammer av verktyg 
blandat med spridda jubelrop när någon ny diesel 
tuffat igång för allra första gången.
 Nu är det bara ett par veckor kvar till sjösätting. 
Dags att börja vårrusta? Det skall bli spännande att 
se om alla hinner i tid till sjösättning eller om kung 
Bore låter isen ligga kvar ända in i maj. Kanske dags 
att sätta en slant hos bokmakern? 

Trots vädret, 
fl itens lampa lyser

En månad före sjösättning såg det ut så 
här nere i hamnen

Inspektion av ny motor 
före provkörning

Vad är det här?
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Ordförande  Margaretha Björklund
   Lyckåsvägen 35, 
   136 72 Haninge
   Tfn/fax 776 23 00 
   mobil 070- 370 97 53
   E-post 087762300@telia.com

Vice ordförande Thomas Fredén
   Ranunkelgränd 17 
   135 37 Tyresö
   Tfn 742 77 08 
   mobil 070 547 26 49
   E-post thomas.freden@LO.se

Sekreterare  Göran Castenhag
   Älta Mossväg 142, 
   138 37 Älta
   Tfn 773 08 87 
   mobil 070 588 40 54
   Tfn arb 782 4021
   E-post bergtagen@telia.com

  

Kassör   Magnus Hammarqvist
   Alfabetsvägen 74, 
   136 69 Haninge
   Tfn 776 49 09 
   mobil 070 812 90 28
   Tfn arb.
   E-post Magnus.Hammarqvist@telia.com

  
 
Medlemsansvarig Bo Wigle
   Ramsdalsvägen 79,  
   136 68 Haninge
   Tfn 777 51 11 
   mobil 070-647 52 10
   E-post: bo.wigle@telia.com

  

Hamnmästare Börje Pahlén
   Mellanvägen 6A,  
   136 70 Haninge
   Tfn 776 18 09 
   mobil 070- 335 59 45
   E-post bi.pahlen@telia.com

   
   
   Tfn 776 49 09 
   mobil 070 812 90 28
   Tfn arb.
   
  

Österhaninge Båtklubb 
Styrelse 2006

Fyren   Kenth Lahti
   Parkvägen 10, 
   137 34 Västerhaninge
   Tfn 500 212 37 
   mobil 070 738 46 60
   E-post k.lahti@telia.com
  

Boken   Ingvar Eriksson
   St Björnens Gata 98, 
   136 64 Haninge
   Tfn 745 28 98 
   mobil 070 413 53 90
   
   
  

Pricken  Lennart Hessling
   Illervägen 1, 
   136 45 Haninge
   Tfn 777 32 62 
   mobil 070 315 06 82
   
   
  
Bojen   Anders (Putte) Lindén
   Klenavägen 6, 
   136 69 Haninge
   Tfn 776 07 76 
   mobil 070 372 05 37
   
   
  

Bryggbasar 2006

   
   136 69 Haninge
   Tfn 776 07 76 
   mobil 070 372 05 3
   
   
  

Fastnade inte 
på bild

Fastnade inte 
på bild
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