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Ordförandens
funderingar…
Snart har vi ännu en härlig båtsäsong framför oss!

Nytt år, ny båtsäsong och en ny 
ordförande!

Jag får väl börja med att tacka för för-
troendet, det känns kul att få möjlig-
heten att driva den här båtklubben 
vidare!

ÖBK är en fin och stabil båtklubb med 
många engagerade båtägare, många 
som lägger ner mycket av sin fritid för 
att allt ska fungera på ett bra sätt, både 
administrativt och praktiskt.

Under kvällen på årsmötet myntades 
det härliga uttrycket ”daglediga”, alla 
de som har möjlighet att göra annat på 
dagarna än att jobba, själv tillhör jag 
de ”kvällslediga”.

Vem är då Marie Senke? En motor-
båtsägare som varit med i klubben 
sedan 1998, jag var med i redaktions-
kommittén och gjorde Loggen några 
år kring 2000 och gjorde en kort visit i 
festkommittén under förra året. Vi var 
utan båt under några år mellan 2000 
och 2005, men 2006 var vi i sjön igen, 
men har hela tiden varit medlemmar.

Många av er har säkert träffat mig och 
min familj ute på vår härliga klubb-
holme där vi gärna tillbringar stora 
delar av vår tid ute med båten.

Jag är gift med Rickard och vi har 
barnen Jesper (13 år) och Caroline (10 
år) tillsammans och vi bor i Sågdalen 
i Vendelsö. Jag jobbar på Strömberg 
Distribution i Huddinge som kund-
ansvarig projektledare, är utbildad 
marknadsekonom på IHM.

Vi lever det där underbart intensiva 
livet just nu med mycket jobb och 
idrottsaktiviteter som innebär att 
man i princip alltid är på gång någon-

stans, alltid någon match eller träning 
att passa tiden till. 

Så kommer båtsäsongen och lite vår-
fix med båten, som i vårt fall innebär 
att Rickard gör det mesta av jobbet 
inför att båten ska i havet.

När man väl så är ute på sjön, efter 
att mer eller mindre ha flyttat hem-
ifrån om man ser till packning och mat 
som ska med, så är det totala lugnet 
som infinner sig. Det går liksom inte 
att göra något mer, inga mer projekt 
går att dra igång, såsom att börja riva 
i förrådet, garderoben, ute på tomten 
eller ja ni vet allt som finns att göra 
där hemma. Försöka att släppa jobbet 
så mycket det går.

Båtlivet är den där härliga kontrasten 
till vardagen och jag hoppas att det 
blir många sköna båtdagar även denna 
säsong, vi ses!

Marie Senke
marie.senke@bredband.net



Årsmötet 2012 Stadgeändring
Förslag till ändring av ÖBK:s stadgar framtagna enligt 
förslag i kallelsen.
Årsmötet godkände förslaget efter enhälligt beslut. Para-
graferna förklarades omedelbart justerade.

Motioner 

Fördyrade kostnader för enskild medlem i samband med 
utfört arbete/uppdrag i ÖBK
Förslaget är presenterat i sin helhet i kallelsen. 
Årsmötet godkände förslaget med följande tillägg: Det 
åligger hamnmästaren eller klubbholmsansvarig att sam-
ordna arbetet, så att många medlemmar blir delaktiga och 
därmed undvika, att stor arbetsbörda eller höga kostnader 
drabbar enskild medlem. Skulle trots detta, stora kostna-
der uppkomma för enskild medlem, kan detta ersättas efter 
samråd med hamnmästaren eller klubbholmsansvarig. 
Underlag för sådan ersättning lämnas till styrelsen med 
hamnmästarens eller klubbholmsansvariges underskrift.

Lösa hundar på klubbholmen
Förslaget är presenterat i sin helhet i kallelsen.
Årsmötet godkände förslaget med följande tillägg: Kopp-
lingstvånget utökas att gälla även september månad, ett 
tydligare anslag på bryggorna samt skrivelser i loggen och 
på hemsidan. När nu problemet är känt förutsätter vi, att 
klubbens hundägare respekterar den ordning vi har, så att 
alla kan umgås på klubbholmen. Det ankommer på sty-
relsen, att tala med hundägare som inte respekterar våra 
ordningsregler.

Nya båtar till ungdomssektionen
Förslaget är presenterat i sin helhet i kallelsen.
Årsmötet godkände att två båtar av typen C55 anskaffas till 
en maximal kostnad av 220 000 kr. Köpet finansieras med 
försäljning av några av ungdomssektionens gamla båtar och 
med kapital från klubbkassan. Båtarna ägs av klubben och 
införs i räkenskaperna som en kapitaltillgång och skrivs 
av på 10 år. Skulle verksamheten i ungdomssektionen inte 
bli den förväntade, eller om klubben behöver kapitalet för 
annan verksamhet, kan klubben sälja båtarna.

§ 10 Föredragning och fastställande av budget, avgif-
ter och ersättningar för kommande verksamhetsår
Rikard Ranängen redovisade 2012 års budgetförslag, med 
följande tillägg på förslag till avgifter 2012:
Medlemsavgift i ÖBK:u 250,-

Årsmötesprotokoll 2012-02-16

Plats: Klubbhuset,  Askvik
Tid: Torsdag 16 februari 2012, kl. 19.00
  
Dagordning enligt kallelse.

§ 1 Årsmötets öppnande
ÖBK:s ordförande Thomas Fredén, hälsade de närvarande 
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet
53 personer närvarande enligt bifogad närvarolista.

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet godkände mötets utlysande.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Robert Johansson och Margareta Zetterström. 

§ 5 Val av två protokolljusterare och tillika röst- 
 räknare
Valdes Göran Nordqvist och Ove Öberg.

§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhets- och  
 förvaltningsberättelse
Ordföranden gick igenom tidigare utsänd verksamhetsbe-
rättelse varvid mötesdeltagarna hade möjlighet att ställa 
frågor och framföra synpunkter. 
Rikard Ranängen redogjorde för förvaltningsberättelsens 
resultat- och balansräkning för perioden 2010-11-01 till 
2011-10-31, med följande kommentarer:
ÖBKs och ÖBK:us ekonomi är numera redovisade till-
sammans. Räntekostnaderna för traktorn blev högre än 
beräknat. Klubbholmens budget överskreds p.g.a. stora 
skador på bryggor och landgångar och ett större tältgolv. 
Hamnens kostnader överskreds eftersom vi har försett 
bryggorna med brandsläckare och pengar har avsatts för 
kommande muddring. Önskemål från Bastukommittén 
att både utgifter och inkomster på bastuflotten redovisas 
i budgeten.

Årsmötet godkände styrelsens verksamhets- och förvalt-
ningsberättelse.

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisor Ulf Sjögren föredrog revisionsberättelsen för år 
2011, se bilaga. Nytt för i år är att ÖBK:us ekonomiska 
redovisning ingår i ÖBKs redovisning. Revisorerna till-
styrkte förvaltningsberättelse och balansräkning och för-
ordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret.

§ 9 Behandling av propositioner och motioner
Förslag från styrelsen till årsmötet 2012

Hyra av klubbhuset 250,-

Årsmötet godkände föreslagen budget för kommande år.

§ 11 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Årsmötet fastställde att antalet ledamöter i styrelsen är       
6 st.

§12 Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Val av styrelseledamöter jämna år:
Ordförande Marie Senke nyval 2012-2013
Sekreterare Carina Gustavsson nyval 2012-2013
Vice ordf./miljöansv. 
Yvonne Schelander vald för 2012
Hamnmästare Börje Pahlén vald för 2012
Medlemsansvarig Bo Wigle vald för 2012
Kassör Rikard Ranängen omval 2012-2013

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 13 Val av revisorer för en tid av två år och en 
 suppleant för en tid av ett år
Ulf Sjögren, sammankallande vald för 2012
Bernt Eriksson omval 2012-2013
Håkan Andersson, suppleant   omval 2012

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 14  Val av tre ledamöter till valberedningen på ett år 
varav en sammankallande
Lars-Göran Nilsson, 
sammankallande 2012 omval
Robert Johansson 2012 omval
Henrik Thörnblom 2012 omval

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 15  Val av ledamöter till kommittéer för en tid av ett  
 år varav en sammankallande

Hamnkommittén
Börje Pahlén, sammankallande 2012 omval
Lasse Ahlqvist, bryggbas Fyren 2012 omval
Ingvar Persson, bryggbas Båken 2012  omval
Anders Lundin, 
bryggbas Pricken 2012 omval
Anders Lindén, bryggbas Bojen 2012  omval
Kjell Björklund, klubbhus 2012  omval

Klubbholmen
Nils Holst, sammankallande 2012 omval
Lars Lindahl 2012 omval
Jan Löfgren 2012  nyval

Redaktionskommitté
Christer Lundgren, 
sammankallande 2012 omval
Lennart Edlund 2012 omval
Lars Johansson 2012 omval
Hans Nilsson, Web-ansvarig 2012 omval

Tävlingskommitté
Håkan Kvist, sammankallande 2012  omval
Jan Rensvik 2012 nyval
Hans Rudheden 2012  nyval
Anders Åhman 2012 omval

Festkommitté
Per Holgersson, 
sammankallande 2012 omval
Fredrik Andersson 2012 omval
Stina Karlemyr 2012 omval
Patrik Gustavsson 2012 nyval
Bjarne Larsson 2012 nyval

Traktorkommitté
Lars Schelander, 
sammankallande 2012 omval
Anders Söderström 2012 omval
Per-Olov Sandberg 2012 omval

Bastukommitté
Kjell Björklund, 
sammankallande 2012 omval
Anders Hellberg 2012 omval
Anders Lindén 2012 omval

Ungdomssektionen ÖBK:u
Erik Evers, sammankallande 2012 omval

Årsmötet godkände samtliga förslag.

§ 16 Avslutning
Mötesordförande Robert Johansson tackade för visat 
intresse och förklarade årsmötet 2012 för avslutat.

Yvonne Schelander avtackade med en blombukett de med-
lemmar, som har avgått ur styrelsen och olika kommittéer, 
för ett gott arbete.

Marie Senke tackade för förtroendet att bli ÖBK:s nya 
ordförande och sa att hon såg fram emot att sätta igång 
med arbetet.

Vid protokollet:

Robert Johansson Margareta Zetterström
Ordförande Sekreterare

Göran Nordqvist Ove Öberg
Justerare Justerare

Yvonne Schelander tackar av-
gående ordf. Thomas Fredén.

Till ny ordförande valde årsmö-
tet Marie Senke.Årsmötet hölls den 16 februari i klubbstugan.
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Båtmässan Allt För Sjön
Mässan bjöd som vanligt på välfyllda hallar med båtar, mängder av tillbehör, 
turistinformation mm.

Segelbåtar
På segelbåtsfronten har några 
kvinnor försökt hitta nya 
grepp. Detta visades på en kon-
ceptbåt All Aboard, en förenk-
lad trämodell av en segelbåt. 
Bl.a. visades en stävstege som 
kan fällas in i sidan på skro-
vet, en räddningssele för att ta 
ombord personer som ramlat 
i sjön, en dusch med inbyggd 
bastu och en sittbrunn som kan 
dras ut för mer plats när man är 
i hamn. Vi får väl se om någon 
tillverkare nappar på idéerna.
Annars fanns det både små och 
stora segelbåtar. Sven Yrvind 
visade upp sin Yrvind.com. 
Denna båt är inte stor men han 
presenterade också sitt nästa 
projekt med en ännu mindre. 
En jordenruntsegling non stop 
i en endast 3 meter lång båt, 
Yrvind Ten. 400 kilo mat och 
100 kilo böcker ska räcka som 
förnödenhet. Det fanns också 
större och bekvämare båtar att 
titta på. 

Motorbåtar
Motorbåtar fanns som vanligt i 
många storlekar. Mest spekta-
kulär var nog ändå Miss Tur-
bine som man påstår är värdens 
snabbaste öppna motorbåt. 
Man har fått upp den i 175 knop 
men bränsleförbrukningen blir 
då 1200 liter i timmen.

Veteranbåtar
Man får inte missa avdel-
ningen veteranbåter när man 
är på mässan. I år visade man 
upp flera segelbåtar som del-
tog i OS-seglingarna i Nynäs-
hamn 1912. Till veteranbåtarna 
får man kanske också räkna 
motorbåten Sweden. Den är 
visserligen helt nybyggd men 

efter en 80 år gammal ritning. 
Den är också ett kraftpaket 
som med 2 st V12 motorer ska 
kunna ge en fart av 100 knop.

Tillbehör
En ny lösning som alternativ till 
bottenmålning presenterades. 
En manuell båttvätt i form av 
en skrapa. När man trycker ner 
den i vattnet ska den med sin 
flytkraft ge tillräcklig anlägg-
ning för att klara rengöring av 
både köl och botten. Bland de 
mindre tillbehören fanns en 
rem för glasögon. Till skillnad 
från enklare snören kan denna 
dras åt i nacken så att glasögo-
nen sitter helt fast. Om man 
ändå tappar dem i sjön flyter de 
med hjälp av remmen och kan 
enkelt plockas upp igen.

Båttoaletter
Transportstyrelsen hade ett 
bås för att informera om de 
nya föreskrifterna som ska 
gälla från 1:a april 2015. Alla 
båtar omfattas av förbudet att 
släppa ut avfall i havet. Endast 
K-märkta båtar undantas. Alla 
hamnar, både gästhamnar och 
klubbhamnar, måste ha utrust-
ning för att ta emot avfall. 
Hur de ska göra som stannar 
länge ute i skärgården utan 
att besöka en gästhamn ver-
kar fortfarande vara olöst. De 
tömningsstationer som bl.a. 
finns vid Huvudskär trodde 
man inte skulle kunna bli kvar. 
Ingen får nämligen ta betalt för 
att man tömmer tanken, detta 
ska räknas in i gästhamnsavgift 
eller liknande. Vem ska stå för 
kostnaden att tömma tankar 
ute i skärgården.  

Efter ett mässbesök börjar man 
i alla fall längta till att båten är 
i sjön och seglingsklar för nästa 
säsong.

Lars Johansson
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Tillbud i hamnen
Som säkert många känner till, ramlade 
en segelbåt i blåsten i höstas, vilket 
fick till följd att den måste tas in till 
varv för reparation av sina skador. Det 
belyser ånyo behovet av att ha rejäla 
vaggor till våra båtar. Trävaggor är 
svåra att besiktiga och bedöma kvali-
teten på. Virket kan se bra ut, men spi-
kar och skruvar rostar lätt, vilket inte 
syns utifrån. Därför rekommenderar 
jag stålvaggor, typ Tyresövaggan.

Hamnmästaren

Y-bommar på bryggorna
I mars var det dags att byta ut Y-bom-
mar på bryggorna. Här byts 10 bom-
mar på Båken. Kommande år fortsät-
ter bytena.

Lars Johansson

Frivilliga till Klubbholmen i maj!

Bastun
är under renovering och förbättring. 
Anders L har tillverkat en ny lucka 
till kaminens vattentank och dess-
utom renoverat durkarna. Vi planerar 
också att montera skydd på utstick-
ande hörn för att minimera risken 
för personskador. Det kommer att bli 
fasta bänkar på yttre kortändan och 
på ena långsidan. På den andra lång-
sidan, den norra, kommer det att bli 
en handledare som man kan hålla sig i 
och hänga handdukar på.

Klubbhuset
har nu fått en väggfast fällstol innan-
för dörren för att man lättare skall 
kunna byta fotbeklädnad om man 
tänker passera skogränsen.

Nya medlemmar!

Vi önskar John Smith och  Anders Holmgren välkommen till ÖBK!

Vi behöver hjälp med:

 Fixa till bryggor
  Toan, vi ska ordna med bättre ventilation.
  Vi ska bygga spänger till nya tältbotten.
  En ny fin sandlåda till barnen.
Kontakta Nisse Holst och meddela när ni kan hjälpa till!   –   E-post: nils_tore.holst@comhem.se   –   Tel: 08-745 35 23.
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Inbjudan till Skoja Cup 2012-06-16
Tävlingskommittén hälsar alla kapp-
seglare välkomna till Skoja Cup. Skoja 
Cup ingår i ÖBK klubbmästerskap 
och är en skärgårdsbana.

Efter kappseglingen äter vi och har 
trevligt tillsammans. Alla är hjärtligt 
välkomna!

Skepparmöte
Kl. 09.30 på Klubbholmen

Tävlingsledare
Anders Åhman

Bana
Banan är en skärgårdsbana om ca 15 
Nm beroende på väder och vind.

Anmälningsavgift
140:-  Betalas vid skepparmötet.

Anmälan
Anmälningslista på anslagstavlan i 
Askvik. (Listan tas ner 2012-06-13).
Telefon: Anders Åhman 070-6587890 
Mail: byggsela@telia.com
Vid skepparmötet

Regler
SRS-regler, KSR samt ÖBK’s regler 
för ”korande av ÖBK mästare” gäller 
med nedanstående undantag.
Båt som önskar göra Spinnaker/
Gennaker-avdrag kan anmäla det 
ända fram till 09.30 på seglingsdagen. 

Avdrag i enlighet med SRS-tabell eller 
gällande mätbrev.

Prisutdelning
Prisutdelning vid dansbanan ca en 
timme efter sista båt gått i mål.

/ Tävlingskommittén

OBS OBS OBS OBS
För att underlätta Tävlingskommit-
tens arbete är vi glada om så många 
som möjligt föranmäler sig. Efteran-
mälningar vid skepparmötet medför 
onödigt merarbete för oss, så det är 
bra om vi kan ha så få efteranmäl-
ningar som möjligt!
OBS OBS OBS OBS

Tävlingskommittén informerar
Utanför fönstret gör vintern ett sista 
försök att hålla tillbaka våren som 
redan har lockat fram både snödrop-
par, krokus och tussilago. Några båtar 
är redan klara för sjösättning så snart 
isen gått, medan andra väntar på att 
ägaren ska komma ner och pyssla om 
dem och göra dem klara för drabb-
ning, för snart kära båtvänner är det 
dags att hissa seglen, putsa propellern 
och varmköra motorn.

Tävlingssäsongen inleds som vanligt 
med Skoja Cup ute på Klubbholmen, 
i år en vecka före midsommar, den 
16 juni. Även i år bjuder vi in GBK 
att delta, men i år måste vi se till att 
gästerna får kämpa för att ta toppla-
ceringarna. Sedan får båten visa sin 
kanske bästa sida under några veckors 
semestersegling innan vi åter möts på 
Klubbholmen i kamp om Kräftpoka-
len, Bronspropellern och kräftfest den 
18 augusti. Förhoppningsvis är motorn 
väl intrimmad, navigationskunska-
perna åter på topp och skotpunkterna 
finjusterade och uppmärkta för varje 
vindriktning. Sedan avslutas säsongen 
den 22 september med ”ÖBK:s rus-
kiga höstsegling” som det hette förr. 
På Höstrusket håller vi skepparmöte i 
Askvik. Klubbens årliga höstfest hålls 
i klubbhuset Berget samma kväll och 

alla medlemmar är hjärtligt välkomna 
att bidra med sång och glam.

Det har gjorts en del förändringar i 
SRS-tabellen. Alla båtar har nu till 
exempel SRS med tre decimaler och 
spinnakeravdraget är individuellt satt 
per båttyp. Om du har en båt som 
finns i SRS-tabellen och som inte är 
modifierad, kan du fortfarande segla 
utan mätbrev eller certifikat. Obser-
vera att klassbåtar måste följa båt-
typens klassregel även om de finns 
med i SRS-tabellen. I annat fall krävs 
mätbrev, se Svenska Seglarförbun-
dets hemsida för mer information om 
detta. En kopia av mätbrevet ska fin-
nas med i båten under kappsegling 
och ska kunna visas upp för Tävlings-
ledningen på anmodan.

SRS-tabellen hittar du på http://
matbrev.svensksegling.se/home/
boatlist

2012-05-12 Lidingö Runt  
2012-05-26 Ornö Runt
2012-05-30 – 
2012-06-03 Watski2star Baltic
2012-06-09 – 
2012-06-10 Sandhamn Open
2012-06-16 Skoja Cup
2012-06-22 Midsommarafton

2012-06-28 - 
2012-07-04 ÅF Offshore Race  
  (Gotland Runt) 
2012-08-18 Södertörnspokalen
2012-08-18 Kräftköret
2012-08-18 Bronspropellern
2012-08-25 Hyundai Cup  
2012-08-25 DataCom Cup  
2012-09-03 Gålökannan
2012-09-22 Höstrusket

Skoja Cup, Kräftköret och Höstrus-
ket ingår i ÖBK Klubbmästerskap för 
seglare.
Bronspropellern är Klubbmästerskap 
för motorgångare.

Håkan Kvist 070-5361782
hakan_kvist@tele2.se

Anders Åhman 070-6587890
byggsela@telia.com

Jan Rensvik 076-8155836
jan.rensvik@sweco.se

Hans Rudheden 070-3172306
hans.rudheden@telia.com

Tävlingskommittén 
genom Håkan,
Ösmo 2012-03-31

Midsommar 
2012
Även i år blir det traditionsenligt 
midsommarfirande på Klubbholmen.
Medlemmar och familjer, i alla åld-
rar, är hjärtligt välkomna att delta. Vi 
kommer att resa stång, duka till lång-
bord, samt äta och dricka vårt med-
havda. Det blir lekar och tävlingar, 
både för stora och små. Tack vare 
fjolårets succé partytältet, så är vi inte 
lika väderberoende som förr. För det 
svenska midsommarvädret brukar väl 
inte gå att lita på, eller kommer tältet 
att fungera som en väderbesvärjelse 
och garantera blå himmel och sol-
sken? De som tar sig ut till Klubbis 
får se! Ingen föranmälan.

Festkommittén

Höstfest i 
Klubbhuset
lördagen den
22 september
Den tredje traditionella ÖBK-festen 
äger som vanligt rum på kvällen efter 
kappseglingen Höstrusket. Då får vi 
också veta vilken båt och besättning 
som blivit årets klubbmästare. Men 
precis som Kräftskivan, så är det här i 
första hand en fest för alla medlemmar, 
och i andra hand en prisutdelning. 
Så låt er inte avskräckas, alla är lika 
välkomna, antingen man kappseglar, 
bryggseglar, puttrar motor eller tok-
planar omkring i fyrtiofem knop!

På Höstfesten brukar vi ha dans till 
live-musik, och mat och dryck serve-
ras till självkostnadspris.

För att kunna planera inköp och annat 
behöver vi få in anmälningar i förtid, 
så håll ögonen öppna när ni passerar 
bryggrindar och anslagstavlor i slu-
tet av sommaren. Där kommer vi att 
anslå information, och det är först till 
kvarn som gäller! 

Kappseglings- och Festkommittéerna

Kräftskiva på 
klubbholmen 
18 augusti
Efter klubbkappseglingen Kräftkö-
ret, så blir det som sig bör gemen-
sam kräftskiva på Klubbholmen. 
Man behöver inte ha deltagit i kapp-
seglandet för att vara med på festen. 
Tvärtom, så kan det vara trevligt att 
slippa höra de vanliga bortförklaring-
arna runt bordet. Eller åtminstone få 
dem uppblandade med trevliga berät-
telser om den förhoppningsvis härliga 
båtsommar vi just har upplevt.

Ta med kräftor (eller annat), samt väl 
valda drycker. Festkommittén fixar 
med dukning, lyktor och laddar upp 
med lite allsånger. Kort sagt, precis 
som vanligt. Välkomna!

Festkommittén
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Inbjudan - lördag 26:e 
maj 2012 Årgång 39

Klasser:
• Entypsklasser (Förutsättning: Minst 
5 anmälda).
• SRS Flerskrov.
• Kölbåt: SRS 1-6, Familjeklass 1-2 
(utan spinnaker), ORCi*

*Förutom de vanliga entyps- och 
SRS-klasserna kommer vi även att ha 
en ORCi-klass. Såhär första året han-
terar vi den som ett tillägg dvs ORCi-
båtarna deltar även i SRS-klass och 
SRS-totalt.

Alla båtar (206 st. 2011) deltar också i
• Enskrov Totalt eller
• Flerskrov Totalt.

Ornö Runt ingår som förra året i Liros 
Stockholm SRS Cup 2012.

Nytt i år att tävlingen även kommer 
att ingå i Avantime Cup. Mer infor-
mation om den kommer snart.

Regler:
• Svenska Seglarförbundets ”Kapp-
seglingsreglerna” (KSR) appendix S 
(http://www.ssf.se). 
• Tävlande ska följa SSF:s licensbe-
stämmelser för reklam.

• Skepparen ska vara medlem i en 
klubb som är ansluten till Svenska 
Seglarförbundet.
• Respektive klassförbunds regler 
(http://www.ssf.se).
• LYS/SRS-regler gäller (http://www.
ssf.se). Om båten avviker från klass-
regler/båtdata, ska LYS/SRS-mätbrev 
kunna uppvisas ute på Ornö.
• Avdrag för ej spinnaker/gennaker 
om 0,03 är tillåtet.
• Elektronisk navigations- och kom-
munikationsutrustning är tillåten 
(även om klassregler förbjuder det).
• Båt ska vara ansvarsförsäkrad.
• Tävlande deltar helt på egen risk, se 
KSR 4 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö 
Båtklubb accepterar inget ansvar för 
sak- eller personskador som någon 
råkat ut för i samband med eller före, 
under eller efter tävlingen.

Tips före/efter seglingen:
• Det finns gästhamnar i närheten 
för dem som vill göra tillfartsseg-
lingen förväg, t ex två st. i Dalarö. 
Länk till Dalarös gästhamnar under 
”Allmänt”.
• Dalarö Båtklubb har en sjösätt-
ningsramp i Askfatshamnen. Kon-
takta DBK om möjlighet att låna 
denna och ev avgift.
• En del har besättningsmedlemmar 
som ansluter på lördag morgon. Dessa 
hämtas enklast i Hässelmara eller 
Dalarö. Hässelmara ligger ca 1 NM 

ost-nordost Kolnäsviken (N59°05,36 
/ O18°24,94) och det går färja dit från 
Dalarö. Länk till Ornö-färjan under 
”Allmänt”.
• Bil går att parkera på Dalarö. Länk 
till P-karta under ”Allmänt”.

Skepparmöte
• Lördag kl. 8.30 på udden vid Kol-
näsvikens inlopp, Ornö - N59°04,95’ 
/ O18°23,23’.

Start:
• Första start: Lördag kl. 10.30.
Mellan bojar utanför Kolnäsvikens 
inlopp.

After Sail:
• Lördag kl 19-21. TBK bjuder på 
korv & bröd.

Debrief & Prisutdelning:
• Lördag kl. 19.30, på udden vid Kol-
näsvikens inlopp.
• Prisutdelning - vandringspriser, 
TBK-glas, nyttopriser.

Upplysningar:
• Tävlingsledare - Stefan Larsson: 
070-2153500
• Anmälan - Lars Blomgren: 073-
6602406 / orno.runt@tyresobat.se
• Post: Ornö Runt, c/o Blomgren, 
Tideliusgatan 27, 118 69 Stockholm.

Välkomna!

Ornö Runt

Varmt välkommen till Lidingö Runt 
2012!

Varmt välkommen till Lidingö Runt 2012! 
Tävling: Lidingö Runt.
Alla segelbåtar med en standardsegelyta på minst 10 kvm. 
Mätregel är endast SRS. 5 startande båtar eller fler av samma typ ger egen klass.
Shorthanded bildar egen klass (max två personer ombord) med eller utan spinnaker.
Klass Express får tävla utan dynor ombord.
Datum: 2012-05-12.
Arrangör: Lidingö Segelsällskap.

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
1.3 Alla båtar ska ha nummerlapp som tillhandahålls av arrangören veckan före tävlingen.  
Platser och tider meddelas senare på www.lidingorunt.se

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten
till sin nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som
någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 2012-05-08 kl 24.00 via Lidingö Runts webbplats www.lidingorunt.se
Anmälan ska innehålla uppgifter om:
namn, e-postadress, mobiltelefon, adress, postnummer och ort, klubb, båttyp, segelnummer,
båtnamn, SRS kategori/Standardbåt/Klassbrev/Mätbrevsbåt, om man avser segla med eller utan spinnaker,  
samt eventuell annan information till Lidingö Runt
Klassindelning:
Lidingö Runt 2012 – SRS Kölbåt
Lidingö Runt 2012 – Klassregelbåtar
Lidingö Runt 2012 – ORC int
Lidingö Runt 2012 – SRS Flerskrov
Lidingö Runt 2012 – SRS Kölbåt Shorthanded (max två personer ombord) – med eller utan spinnaker.
Lidingö Runt 2012 – Classic Yacht SRS/SSkF 
Lidingö Runt 2012 – Klass Öppen
Anmälningsavgiften är 400 kr  till och med 30 april. För båtar som också seglar Lidingö Runt Bana söndagen 
den 13 maj är anmälningsavgiften 600 kr.  
Därefter efteranmälan 1 200 kr till och med 8 maj som är sista dagen för anmälan!
Beloppet betalas till plusgiro 1 27 04 – 3, ange ID-nummer samt rorsman som avsändare.

Tävling: Lidingö Runt.
Alla segelbåtar med en standardse-
gelyta på minst 10 kvm. 
Mätregel är endast SRS. 5 startande 
båtar eller fler av samma typ ger egen 
klass.
Shorthanded bildar egen klass (max 
två personer ombord) med eller utan 
spinnaker.
Klass Express får tävla utan dynor 
ombord.
Datum: 2012-05-12.
Arrangör: Lidingö Segelsällskap.

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överens-
stämmelse med reglerna så som de är 
definierade i Kappseglingsreglerna 
(KSR) och med Appendix S.
1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbe-
stämmelser för reklam.
1.3 Alla båtar ska ha nummerlapp som 
tillhandahålls av arrangören veckan 
före tävlingen. Platser och tider med-
delas senare på www.lidingorunt.se

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har 
ansvaret ska vara medlem av en klubb 
som är ansluten till sin nationella 
myndighet.
2.2 Varje deltagande båt ska vara 
ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på 
egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-
segla. Den arrangerande myndigheten 
accepterar inget ansvar för sak- eller 
personskador som någon råkat ut för 

i samband med eller före, under eller 
efter tävlingen.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 2012-
05-08 kl 24.00 via Lidingö Runts 
webbplats www.lidingorunt.se
Anmälan ska innehålla uppgifter om:
namn, e-postadress, mobiltelefon, 
adress, postnummer och ort, klubb, 
båttyp, segelnummer, båtnamn, SRS 
kategori/Standardbåt/Klassbrev/
Mätbrevsbåt, om man avser segla med 
eller utan spinnaker, samt eventuell 
annan information till Lidingö Runt.

Klassindelning:
Lidingö Runt 2012 – SRS Kölbåt
Lidingö Runt 2012 – Klassregelbåtar
Lidingö Runt 2012 – ORC int
Lidingö Runt 2012 – SRS Flerskrov
Lidingö Runt 2012 – SRS Kölbåt 
Shorthanded (max två personer 
ombord) – med eller utan spinnaker.
Lidingö Runt 2012 – Classic Yacht 
SRS/SSkF 
Lidingö Runt 2012 – Klass Öppen

Anmälningsavgiften är 400 kr till och 
med 30 april. För båtar som också 
seglar Lidingö Runt Bana söndagen 
den 13 maj är anmälningsavgiften 600 
kr. Därefter efteranmälan 1 200 kr till 
och med 8 maj som är sista dagen för 
anmälan!
Beloppet betalas till plusgiro 1 27 04 
– 3, ange ID-nummer samt rorsman 
som avsändare.

4. Registrering och besiktnings-
kontroll
4.1 Registrering ska göras i samband 
med avhämtning av nummerlapp.
4.2 Mätbrev för SRS mätbrevsbåtar 
ska visas upp i god tid innan en båt 
kappseglar. Kontakta Svenska Seg-
larförbundet, www.svensksegling.se 
eller per telefon. 08-459 09 95.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna kommer 
att finnas på Lidingö Runts webb-
plats www.lidingorunt.se senast den 
10 maj, samt delas ut i samband med 
nummerlappsutdelning (se webbplat-
sen för tid och plats).
Tävlingsdagen finns handlingarna 
också på Ångbåtsbryggan, 250 m NV 
startbryggan. 

6. Kappseglingsområde
6.1 Kappseglingarna genomförs runt 
Lidingö enligt skiss som kommer med 
seglingsföreskrifterna samt publiceras 
på hemsidan.

7. Banan
7.1 Banan seglas motsols med start vid 
bryggan nedanför Foresta– genom en 
gate Ost om Duvholmen - Väst om 
Strömsö – Mål vid Torsviks fyr. Alla 
rundningsmärken ska tas om babord.
Banans längd är cirka 13,5 M. Grund- 
och djupuppgifter i sjökortet är högst 
relevanta till exempel: Ost Duvhol-
men, Bosögrundet, Norrängsgrun-
det, Prästgrundet.

8. Priser
8.1 Följande priser kommer att delas 
ut:
• Priser till varje klass – 1, 2, 3 samt 1 
pris per påbörjad 5:e deltagare
• Göran Collins minnespris
• Spjutet – snabbaste båt
• Totalsegrare SRS
• Snabbaste Kölbåt
• Snabbaste Flerskrov
• Snabbaste Lidingöbåt
• Vandringspriser

Praktisk information 
• Stickprovsbesiktning kan före-
komma före start.
• Anlagstavlans placering framgår av 
seglingsinstruktionerna.
• Tid för första varningssignal 10.00.

• Prisutdelning sker söndagen den 13 
maj kl 17.00. Plats meddelas senare.

Inkvarteringsmöjligheter:
Se destination Lidingö: 
www.visitlidingo.se

Rese- och transportmöjligheter:
www.sl.se

Karta över Lidingö:
http://www.lidingo.se/5584.html
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Nu börjar våren komma på allvar med regn och blåst varie-
rat med klarblå himmel och sol. Snart försvinner isen och 
seglingssäsongen börjar på riktigt. Seglarskolan har redan 
sedan några veckor tillbaka dragit igång med upptaktsträff 
(28 mars) och sedan dess har vi kört onsdagar nere i Askvik 
i form av teori än så länge.

Årets seglarskola kommer att förändras något mot tidigare 
år. Detta av anledningen att vi har bestämt oss för försöka 
få en del av våra ungdomar att börja tävlingssegla i jol-
leklasserna som de tränar i. I februari så gick några av våra 
ledare kursen ”tränare grön” ute på Bosön, vilket gör så att 
vi kan erbjuda våra elever en grön kappseglingskurs som 
kan ses som en introduktion till kappsegling i framförallt 
optimist men även i andra klasser.

Vi har anammat någonting som kallas för SSF Seglarskola, 
vilket innebär att vi blir kvalitetstestade av Svenska Seg-
larförbundet. De har dessutom arbetat fram kursplaner 
och arbetsmaterial i form av böcker och subventionerade 
produkter som är eftertraktade inom seglarskoleverksam-
heten. Vi tror att detta kommer ge oss ett stort utbyte från 
andra klubbar i Stockholmsregionen samt att det kommer 
göra så att vi vill bli ännu bättre än vad vi redan är.

Under årsmötet bestämdes det att två stycket C55:or skulle 
köpas in till ÖBK och arbetet med detta är i full gång. 
Även här kommer vi att ta hjälp av Svenska Seglarförbun-
det som antingen kan hjälpa oss i form av ett bidrag som 
heter idrottslyftet vilket skulle kunna göra så att vi kan 

införskaffa två nya båtar, eller genom att hjälpa till med 
kontakten med andra seglarskolor som är i behov av att 
sälja sina båtar så att vi på så vis kan hitta bra begagnade 
båtar.

Med denna text hoppas jag att jag visar hur mycket Svenska 
Seglarförbundet har hjälpt oss och hur mycket deras arbete 
betyder för oss som klubb. Några som också bör slå sig 
för bröstet är SISU Idrottsutbildarna av den enkla anled-
ningen att när vi rapporterar in våra tillfällen i form av 
lärotimmar till dem så genererar det pengar till oss. Dessa 
kan vi som förening kan använda i utbildningssyfte till 
bland annat litteratur, seglarskolematerial samt det vikti-
gaste av allt, utbildning. Därför ber jag er alla som job-
bar aktivt inom ÖBK att notera varje gång ni samlas fler 
än tre personer, i en längre tid än 45 min och arbetar med 
någonting som kan klassas som lärotimmar. Skicka sedan 
ett email till eevers@kth.se där ni skriver ned namn och 
personnummer för alla deltagande samt datum och tid för 
aktiviteten. Detta kommer kunna generera mycket pengar 
till oss som förening.

Avslutningsvis vill jag hälsa både nya och gamla elever 
varmt välkomna till årets seglarskola som kommer ge oss 
många roliga timmar tillsammans.

Med vänliga hälsningar,
Erik Evers,
Ordförande för Ungdomssektionen

Österhaninge Båtklubbs 
Ungdomssektion 2012

Vill du lära dig segla och är mellan 8-15 år?

Kan du dessutom simma 200 meter med flytväst?

Maila då en intresseanmälan till:
ungdom.obk@gmail.com

så kontaktar vi dig med mer information. 

Vi ses!
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För	  mer	  information	  och	  anmälan	  kontakta	  lägeransvarige	  
Johan	  Nordqvist	  på	  073–077	  15	  45	  
johan.oskar.nordqvist@gmail.com	  
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Snabb
hjälp 

och låga
premier

Så svarar våra kunder om
varför de valt Svenska Sjö
båtförsäkring. En annan 

fördel är att vi jobbar enbart
med båtförsäkring. Kanske är

det just därför vi har runt 
50 000 nöjda kunder. Som
alla har en sak gemensamt.
De bryr sig om sina båtar.

Precis som vi.

Kolla våra låga premier på
www.svenskasjo.se 

Eller ring oss på 08 541 717 50.
Kan det vara enklare?

Segel
Sprayhood
Båtdynor

Hansa Marin AB, Rolf Gromer, Rörvägen 62, 136 50 Haninge
Tel +46 8 550 680 50                         mail: info@hansamarin.se

kampanj 2012
 GÄLLER T O M 31 Maj 2012

pRIS
GaRanTI

3999:- 
Ord: 5 250:-

Art: 48001

poRTabel kyl/fRySbox 25l
SW exeRGon 12V/24V/230V 
Kompressor. Steglös temperaturreglering -18°-+10°C
Drivs med 12/24 + 100-240 volt. Boxen är robust och tålig med rejäla bärhandtag. 

SupeR
pRIS

2999:- 
Ord: 3 995:-

Art: 48074

SeaSea växeR med 10 
nya buTIkeR 
Vi kan stolt presentera vår största satsning på länge. Vi öppnar i år  
10 stycken nya butiker runt om i Sverige. 
Hitta din butik på seasea.se. Vi ser fram emot ditt besök.

Finns det ingen SeaSea butik på din ort än? 
Beställ då dina varor på www.seasea.se.

HydRaulSTyRnInG - 
90 Hk noRdflex mf90 
bullHoRn pakeT 
En mycket prisvärd hydraulstyrning för 
båtar med utombordare upp till 90 hk.

maRInkylSkåp 40l
vITRIfRIGo C42l STandaRd 
Volym 40 liter
 

SupeR
pRIS

2995:- 

Art: 93025

vHf CobRa mR f 55 
+ blueTooTH mIC
VHF med DSC 
alla int.kanaler 
+ fritidskanaler. 

pakeT
pRIS

1349:- 
Ord: 2 545:-

Art: 16622

blueTooTH maRIne mIC 
Cobra MR F300 BT är det tydligaste och 
säkraste sättet att ta emot och göra tel-
efonsamtal ombord på båten! Göm undan 
din telefon på ett säkert ställe , Cobra MR 
F300 kommer automatiskt att para ihop 
sig med din telefon när du är tillräckligt 
nära, sedan sköts allt från handenheten.

Art: 16625

Paketpris!

kampanj

1250:- 
Ord: 1 795:-

Art: 48706

Västlustkvalité / Ostkustkvalité?Vi kan bottenfärg och har alltid hemma de rätta produkterna för ditt behov. Be oss om råd!

ToaleTT 
joHnSon pump aquaT 

TCnano GelCoaTföRSeGlInG 
TCNano Gelcoat nanoformering. 

kampanj

248:- 
Ord: 295:-

Art: 21047

En av våra båtexperter: Thomas Zettergården

SeaSea Mega Store, Haninge

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra kampanjpriser!TIllSammanS GÖR VI BÅTLIVET




