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FULL FART PÅ
KLUBBHOLMEN!

Esbjörn Wincent spelar boule.

Gurli och Janne Löfgren
spikar nytt tak och städar dasset.

Fyren slet sig under våren och folk jobbade på för att förtöja den på nytt.
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Första sommaren på detta årtusende var inte lika skön som den sista sommaren
på förra årtusendet. Men omväxling förnöjer säger man. Trots det tidvis myckna
regnandet har ÖBK:s traditionella fester på Klubbholmen och tävlingar genom-

förts med liv och lust. Särskilt tänker jag då på vår nya tävlingsgren Boul. Mer om
denna tävling ser Du längre fram i Loggen.

Har Ni sett hur fin vår Klubbholme har blivit? Där har hänt mycket under sommaren.
Stora bordet vid grillen är lagat, nytt tak på toan, nytt sopsäcksskåp och en ny elge-
nerator är inköpt.
Sophämtningen har fungerat väl på Klubbholmen och så även i Askvik efter en del
telefonsamtal till Södertörns Renhållning. I hamnen har gamla slipen och slipspelet
tagits bort och svackan där slipen tidigare gick upp har jämnats ut. Toaletten har
byggts om till vattentoa. Septitanken har grävts ner i backen till klubbhuset.

Vintern som gick tog hårt på våra bryggor. Fyren slet sig under en försommarstorm
och även en kätting på den södra bryggan på Klubbholmen har brustit.

Tyvärr har vissa planerade aktiviteter ej kunnat genomföras på grund av att arbets-
kraft saknats. Projektlistorna gapar tomma. Detta trots att vi i år har haft få projekt att
genomföra. Vår klubb bygger på att vi gemensamt skall arbeta för klubben och därför
har vi arbetsplikt. Det har fungerat bra hittills när var och en kunnat anteckna sig för
det projekt som passar honom/henne bäst. För våra projektledare är det tidsödande
att behöva ringa runt och böna och be för att få ihop arbetskraft. Underligt nog är det
alltid samma personer som år efter år ställer upp. Var är Ni andra? Man behöver inte
vara expert. Det är händer som behövs. Det finns alltid folk som kan handleda och
visa under arbetets gång. Fungerar ej det frivilliga deltagandet i klubbens projekt
måste vi tyvärr ändra på våra rutiner och tillgripa arbetsplikt i ordets rätta bemärkel-
se. En åtgärd som jag tycker är mycket tråkig.

Inför nästa sommar måste en stor översyn av våra bryggors förankring ske. Det visar
sig att kättingen rostar mycket snabbare i Askvik än i normalfallet. På Fyren har de
flesta bojstenarna med kätting bytts ut och nu återstår de övriga bryggorna. Detta kan
medföra en stor extra kostnad för klubben. Översyn och eventuellt byte av bryggornas
förankring kommer att ske under tiden båtarna står på land.

Glöm inte bort Din båt under vinterhalvåret. Blir det en lika blåsig vinter som förra året
så bör Du ofta se till både Din pallning och täckning av båten. Har grannens täckning
blåst av så ring och berätta det för honom. Namn och telefonnummer finns ju på pall-
ningen.

Möts vi inte i Askvik under höst och vinterperioden vill jag nu önska Er alla en riktigt
härlig vit vinter med drömmar om nästa sommars utfärder i vår underbara skärgård.
Men vi träffas säkert på årsmötet som är planerat till vecka 7, mitten av februari,
2001.

Margaretha
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Adress Box 3030 Postgiro 61 93 62-7
136 03 HANINGE telefon hamnen 500 330 44

Styrelse Ordförande Margaretha Björklund 776 23 00
Sekreterare Lisbeth Odenhammar 520 414 42
Vice ordförande Sten Hansson 777 77 37
Kassör Anki Elleström 777 96 65
Hamnmästare Börje Pahlén 776 18 09
Ledamot Ola Persson 754 21 11
(medlemsfrågor, vaktlista, bryggplatser)

Revisorer Sammankallande Börje Kvist 776 32 37
Nils Jansson 777 29 95

Suppleant Björn Sandberg 777 64 30

Valberedning Sammankallande Robert Johansson 501 500 45
Björn Björling 776 31 55
Nils Holst 745 35 23

Hamnkommitté Hamnmästare Börje Pahlén 776 18 09
Bryggbas Fyren Sivert Haglind 741 03 33

Båken Kjell Gasslander 776 17 87
Pricken Sture Schelander 777 25 34
Bojen Anders Lindén 776 07 76

Klubbholmsansvarig Stig Asplund 777 11 28

Festkommitté Klubbmästare Reidar Sjölund 777 41 95
Monika Rudheden 771 57 78
Annika Goos-Nilsson 776 20 88
Bengt Sandelowsky 777 36 69

Redaktionskommitté Sammankallande Kristina Holst 745 35 23
Marie Nilsson 776 30 54
Arne Rosenlind 776 15 68
Ulf Sjögren 777 63 18

Tävlingskommitté Sammankallande Ove Öberg 777 78 08
Tord Edwinson 643 13 18
Solveig Gasslander 776 17 87
Mikael Lindh 776 23 17
Anders Åhman 776 32 84

Traktorkommitté Sammankallande Lars Schelander 777 18 51
Gunnar Svensson 777 42 86

Ungdomssektionen Ordförande Stefan Gasslander 741 16 62

Ansvarig utgivare Margaretha Björklund   
E-post: 087762300@telia.com
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Margaretha Björklund , ordförande, tel. 776 23 00.
Organisationsfrågor
Försäkringsfrågor
Information, information till nya medlemmar 
Kontakt med hedersmedlemmarna i ÖBK
Kontaktperson - Redaktionskommittén

Sten Hansson , vice ordförande, tel. 777 77 37.
Klubbhuset Berget, 
Kontaktperson - Tävlingskommittén, ÖBK-u
Sophantering

Anki Elleström , kassör, tel. 777 96 65.
Kontaktperson - Festkommittén

Börje Pahlén, hamnmästare , tel. 776 18 09.
Hamnen
Klubbholmen, ansvarig Stig Asplund
Kontaktperson för Hamnkommitté/Klubbholmen
och Traktorkommittén

Ola Persson , tel. 745 21 11.
Medlemmar - nya och gamla
Medlemsmatrikel
Köplatslista, Vaktlista

Lisbeth Odenhammar , sekreterare, tel. 520 414 48.
(ingen bild)
Information
Posthämtning
Utbildningsfrågor
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Stig Asplund

BRYGGBASARNA

Båken
Kjell Gasslander

Pricken
Sture Schelander

Bojen
Anders Lindén

Fyren  Sivert Haglind, ej med på bild.

KLUBBMÄSTARE ORDFÖRANDE ÖBK:u TRAKTORANSVARIG

Reidar Sjölund

ANSVARIG FÖR KLUBBHOLMEN

Stefan Gasslander Lasse Schelander
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ÖBK:s FÖRSÄKRINGAR
Efter vårens incident med Fyren som slet sig har mången god ÖBKare undrat hur
har vi det med våra försäkringar. Vad gäller?

Jag har ringt och talat med försäkringsbolaget och de anger att i första hand är det
båtägarens egen försäkring som gäller.

Via vår årsavgift till ÖBK och ÖBK:s medlemskap i Svenska Båtunionen har alla
klubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Trygg-Hansa.

§ Egendomsförsäkring. Omfattar lös och fast egendom som tillhör båtklubben. Dess-
utom hyrd, lånad eller leasad egendom som klubben ansvarar för eller åtagit sig att
försäkra. Bryggor omfattas enbart av brandskada. (Pontonbryggor av betong brinner
rätt sällan, min anmärkning).

§ Hyresförlustförsäkring. Ersätter uteblivna hyresintäkter i upp till 12 månader eller
egendomsskada enligt ovan.

§ Extrakostnadsförsäkring. Ersätter skäliga extrakostnader för att efter egendoms-
skada enligt ovan upprätthålla klubbens verksamhet i normal omfattning.

§ Ansvarsförsäkring. Försäkringen som gäller vid skadeståndsskyldighet för båtklub-
ben och omfattar all dess verksamhet. Skydd vid såväl person- som egendomsska-
da. Vid lyft eller transport av båt är ersättningen begränsad till 1 miljon kronor - äga-
rens båtförsäkring gäller i första hand.

§ Förmögenhetsbrottsförsäkring. Omfattar skada som klubbmedlem, styrelseleda-
mot eller funktionär genom förmögenhetsbrott åsamkar klubben eller annan person.

§ Rättsskyddsförsäkring. Omfattar nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångs-
kostnader i tvistemål.

Vi har även en brandförsäkring för klubbhuset Berget och självklart har vi traktorn
försäkrad. Så ÖBK som klubb är väl och genomtänkt försäkrad.

Men det åligger oss som båtägare att se till att vår pallning av båtarna är godkänd.
Det är inte bara den egna båten som kan komma till skada utan även grannbåtarna
och i värsta fall kan en personskada inträffa. Under gångna vintersäsongen skada-
des en segelbåt där traktorföraren påtalat att pallningen var undermålig.

Margaretha
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TROSA SEGLINGEN 1 - 4 juni 2000
Ja, så har vi då återigen gjort en härlig Trosa segling under Kristi Himmelsfärdshel-
gen. Det har blivit en fin årlig tradition och i år var det faktiskt hela 11 båtar med. Men
varför kan vi inte bli fler? Därför tänkte jag nu dela med mig att våra upplevelser för
att andra ska få en inblick i hur trevligt och roligt vi har det.

Några båtar samlades på onsdag kväll på Klubbholmen, en del gick från Askvik och
vi på Cruis-Ann gick från vår hemmahamn i Torsviken (norr om Nynäs) på torsdag
morgon. Helgen till ära hade vi nya gastar ombord, tre riktiga "sjöbusar" nämligen
Elsie, Ellinor och Malin Hansson. Jättekul att ha dem ombord. Våra egna gastar dvs.
Yamileth och William har funnit andra intressen i land. Yamileth jobbar dessutom en
hel del helger. Så oftast seglar Uffe och jag ensamma.

Nåväl vädret denna torsdag var ganska skapligt, det blåste syd ca 10 m/sek emellanåt
mer. Några valde att gå innanför Muskö och några valde den "tuffa" vägen via Mysing-
en. Alla utom Cruis-Ann gick Dragets kanal, vi har haft bottenkänning där ett par gång-
er så vi ville inte chansa. Det blev till att gå runt Järflotta istället.

Natthamn hittades och det blev Norrskog, norra delen på Torö. Där låg vi fint i lä för
syden.
Sedvanlig grillning på berget och sen avnjöt vi middagen i solnedgången. Ja, solen
försvann för oss bakom träden. Den gick ju ner flera timmar senare. En kanonfin dag
tyckte nog alla. Trots att vinden som var ganska kraftig emellanåt dessutom kom från
"fel håll"!!

Tidigt på fredag morgon vid 4 tiden kom regnet. Det gjorde ju nu ingenting för de fles-
ta sov. Jag säger de flesta för jag tror att det i någon båt (nämner inga namn ) var
någon uppe. En del har ju den egenheten att gå till kojs sist och gå upp först. Dit har
ju inte undertecknad med familj kommit än.

När vi till slut vaknade upp och hade ätit frukost var redan några på väg mot Trosa. Vi
la också ut, men sist blev Maria. Det kom några skurar så det blev till att klä sig i hela
regnstället inkl stövlar. Det var utlovat kuling 13-15 så vi satte ett rev i storen och seg-
lade iväg. När vi "knixat" oss igenom Herrhamraleden så verkade det som om kuling-
en hade kommit av sig. Vi slog ut revet och hade sen en kanonhärlig segling upp till
Trosa. Solen visade sig också till slut så det blev till att byta ut regnkläderna mot lät-
tare och luftigare klädsel.

Väl i hamn, Cruis-Ann tryggt förankrad utanpå Catch, tog vi en runda på "stan". Sys-
temet fick ett litet besök likaså ICA hallen. Även en och annan glass tror jag slank ner
i sugna magar.

Fia fixade med bokning och matbeställning på restaurang Fyren för alla som ville. Ett
stort TACK för ett fint initiativ. Det är inte alltid så lätt att få ihop det med så många
smaker och viljor.

Nåväl, efter stadsrundturen blev det dusch och bastu. Sen drinkar ombord lite här och
där tills det blev dags att gå upp till krogen vid 19-tiden.
God mat och bra stämning redan från början. Krögaren stod i baren och myste, han
kände ju igen oss sedan tidigare år och hade fixat och trixat så att vi kunde sitta till-
sammans allihopa vid några långbord.
Vi räknade då ut att det måste vara 4:e året i rad som vi gästade hans krog. Nästa år
blir det alltså 5-års jubileum i så fall.
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Så småningom kom det in ett gäng tjejer som hade möhippa. Uffe gick ner till båten
och hämtade gitarren och sjöng för dem en stund. Janne var inte sen att hänga på så
han fick sig en svängom med den blivande bruden under tiden.

När vi så satt där inne i värmen och hade det så mysigt och trevligt kom det ett riktigt
busoväder. Hård vind och störtregn. Men när det var dags för oss att gå ner till båtar-
na hade det slutat.
Några av oss, jag tror ca 12-15 pers hamnade ombord på Flash-Dance innan det blev
dags att uppsöka sin egen båt och krypa till kojs.

Besättningen ombord på Cruis-Ann vaknade vid 7-tiden på lördag morgon av att tele-
fonen ringde! Det var Janne på Lambada som påstod att han inte kunde komma ut
från kaj utan vår hjälp…..Vi trodde honom inte, som vanligt, så vi somnade om till halv
nio tiden. Efter frukost la vi så ut. Då hade det "morgonpigga" gänget redan glidit iväg.
Som vanligt, var vi och några andra båtar ett par timmar efter dessa. Det blev en fin
segling upp till Rånöhamn och "Svanholmsberget" (det som ligger på höger sida om
det röda huset, Jaktvillan) När vi kom fram så fick vi fixa våra "förtöjnings" själva. Vi
saknade både Kjell och Solveig på Soleado och deras goda drink med tillbehör som
ju hör till när vi samlas i Rånöhamn.

Sedvanlig grillning och trevligt på berget. Men denna kväll tror jag att de flesta av oss
var rätt trötta efter gårdagens bravader. Sol och vind hade väl gjort sitt till också. Kväl-
len blev hyfsat tidig för en del i alla fall.

På söndag morgon i strålande solsken samlades vi kl 09.30 på berget. Vi fick sen en
guidad tur på Rånö av vår eminente guide Uffe, som ju är född och uppvuxen på ön
och känner den mer än någon annan.

Vi tog ett glass- och dricka stopp nere vid affären vid Ernviken. Väl tillbaks vid båtar-
na vid 12-tiden var det dags att tänka på hemfärd för de flesta. Vi sa hej då till varan-
dra, och ännu en oförglömlig Trosahelg var nu slut.

Med på resan denna gång var båtarna:

Anemon, Catch, Cruis-Ann, Flash-Dance, For Pleasure, Lambada, Madam, Marelin,
Maria, Phalena och Ronette med resp. besättningar.

Kerstin Sjögren
Cruis-Ann

Ibland tar
Kjell Björklund

flyget ut på sjön,
istället för båten!
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UNGDOMSSEKTIONEN 2000
Björn Evers, Gustav Gerdes och Andreas Johansson har som seglingsledare gjort att
vi även i år lyckats genomföra verksamhet i ÖBK-u:s regi. TACK!!

Årets aktiviteter startade som vanligt i april med teoriundervisning vid tre tillfällen. I
Torvalla simhall följde därefter obligatorisk jollevältning samt simprov 200 m, med eller
utan flytväst. Då det var dags med utomhusaktiviteter togs först jollarna om hand med
rengöring och vaxning samt genomgång/justering av båtens tillhörigheter. Senare, då
båten var i toppskick, följde åtta  tillfällen med segling i Askvik för att avslutas i slutet
av september. Det har varit mellan tio och tolv ungdomar som deltagit vid teori och
seglingskvällar.

Seglarlägret genomfördes  på "klubbis" i mitten av augusti. Vi lyckades i år pricka in
några av årets få soliga dagar så det blev mycket segling, bad och lek. I år hade vi
hjälp av Margaretha/Kjell Björklund och Laila/Sture Schelander. Margareta och Laila
tog ansvaret för restaurangköket medan Kjell och Sture tog hand om diverse repara-
tioner mm. Alla hade stor glädje av er närvaro och tack vare er blev lägret möjligt. Ni
kanske vill ställa upp även nästa år?

Vi avslutar säsongen i oktober med ett disco i klubbhuset, Askvik.

Som ni märker "hankar" vi oss fram men vi ser gärna att fler vuxna kan ansluta till vår
verksamhet. Så, ni som har barn och vill vara med, ta kontakt med någon i ÖBK-u.
Det finns plats för några barn till.

ÖBK-u
Stefan Gasslander

LÄGERVECKAN AUGUSTI 2000
Århundradets första ÖBK-u-läger, vårt (Sture och Laila med barnbarn)
första seglarläger blev en jättefin vecka med sol och värme både på land och i vatt-
net. Kanske var det sommarens skönaste. Endast lite regn en morgon och en efter-
natt. Veckan kändes nog mest spännande för oss, alla de andra hade ju erfarenhet
från tidigare läger. Men bara det blir fint väder så skall nog allt gå bra, tänkte vi och
fint blev det ju som sagt.
Vid middagstid söndagen den 13 augusti lämnade vi Askvik med kylboxar och kassar
fyllda med mat samt vattendunkar, husgeråd m.m, plus jollar släpandes efter oss.
Kommer vi att hinna packa upp och få allt på plats samt fixa bänkar och bord  före
matlagning, lägrets första måltid, undrade jag Laila. Det lyckades och maten fick en
strykande åtgång. Inget över till Nisses maskar!

Varje morgon väckte Gustav, en av ledarna, ungdomarna med en siren och klockan
kvart i åtta var det så dags för dagens första aktivitet. Morgongymnastik ledd av Karin
och Ellenor samt löpning runt ön. Sedan hämtade alla sina påsar som hängde runt
om i träden. I påsarna fanns tallrikar, muggar, bestick och en kökshandduk. Nu var alla
hungriga och det gällde att hinna fylla på faten och plocka fram mer fil och mjölk m.m.
Därefter riggades jollarna för dagens första seglingar fram till lunchdags.

En förmiddag seglades det ut till Dalarö Skans med medhavd lunch. Det blev också
tid över för bad och en liten rundvandring på ön. Hemvägens kryss klarades galant
men en del var nog lite trötta. Flottan hade också övningar i samma område men min-
svepare och andra fartyg väjde för våra seglande ungdomar. Moderfartyget låg i Mör-
byfjärden så efter hemkomsten åkte Gustav och Fredrik ut till fartyget och tackade för
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visad hänsyn till våra små båtar. En annan långsegling gick ut mellan Skrakholmarna
och ut på Mysingen. Meningen var att fortsätta runt Vättskär men på grund av den
ganska hårda Vinden beslöt ledarna att ta hem optimisterna på släp efter ledarbåtar-
na.

Lägermästerskapet avgjordes på en bana runt klubbholmen och mästare blev Erik
Samuelsson. GRATTIS!

Mellan och efter seglingarna hanns det också med många lekar som de duktiga lek-
ledarna Karin och Ellenor ordnade. Onsdagskvällens skattjakt hörde nog till en av
höjdpunkterna.
Ledarna klädde ut sig till rövare och troll och gömde guld- och silverkottar i skogen.
Nu gällde det att hitta kottarna och kunna ta sig till eldstaden på berget utan att bli
fångad och plundrad av rövare och troll. Kottarna växlades mot godis. Så alla ÖBK-
are se upp för rövare och troll om ni hittar guld - och silverkottar på Klubbis.

Sent sista lägerkvällen åkte ungdomarna ut med motorbåtar för att se på fyrar och
stjärnor samt äta godis. Adde J tände en brasa på berget för att vägleda dem hem.
Säkert en häftig upplevelse.
Kasta Kalle i sjön var en annan mycket uppskattad lek som alla livligt deltog i. Ellenor,
Björn, Markus, Oskar, Fredrik, Maria, Erik E, Erik Lilla Josefin åkte med Kalle i vatt-
net av luftdraget och hade sedan badmodevisning på dansbanan. Varje kväll samla-
des vi alla, plus myggen, för korvgrillning. Sista aktiviteten före varje tandborstning var
Karins godnattsaga för alla barn i Cenit-33:an. Fredagen, lägrets sista dag, togs täl-
ten ner, det packades samt städades över hela ön. Alla deltog utan protester (vi hörde
i alla fall inte några). Suveränt! Lägret avslutades med grillad korv samt läsk så myck-
et man orkade få i sig. Vid 13-tiden lämnade vi ön efter 6 dagar som gått så fort.

Tack alla duktiga och trevliga ledare och ungdomar ( Gustav, Karin, Adde J, S, The-
rese, Per, Jossan, Sebastian,och Rebecka), samt Margaretha, Kjell, Kalle och Stefan
för en trevlig och lärorik vecka.

Laila och Sture, For Pleasure
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RESMÅL MARIEHAMN
Många är det som har haft Mariehamn som resmål. För somliga är det ett mål och en
vändpunkt på semestern, medan andra har det som vändpunkt på en höstsegling
över en förlängd helg. Men, oberoende av tidpunkt, så är Mariehamn alltid lika spän-
nande, fast lite annorlunda vid respektive tillfälle.

Själv, så hade jag Mariehamn som ett delmål på semestern för ett par år sedan. Seg-
lade då eskader med några kompisar. I ett lugnt och semesterfirande tempo, förflytta-
de vi våra båtar under ett antal dagar mot målet. Spännande att segla in i östra ham-
nen, med ett myller av båtar och människor. I härligt solsken och under ett par fina
sommardagar upplevde vi sedan Mariehamn, både på dagen och på kvällen, med
våra kära och kompisar. Marinorna, både på västra och östra sidan, var då spräng-
fyllda med båtar och turister. Lika var det uppe "på stan". Typiskt härligt och myllran-
de semesterliv, fullt av turister och människor. Glödande torgliv och ett antal utebarer
och kaffeér fyllda av semesterfirande lättklädda människor. Restaurang- och dan-
skrogen Arkipelag var även den fylld av oss  turister på kvällen. Inte så många "bybor"
där inte.

När jag sedan, för ett par veckor sedan (sista helgen i september), hade Mariehamn
som resmål med ett gäng glada killkompisar, så var det lite annorlunda att komma dit.
Själva ditresan, på c:a 100 nm, gjordes genom en nattsegling. Framme i Mariehamn
strax före 6 på morgonen dagen efter. Ungefär fyra timmars segling i något sånär
dagsljus, medan resten var ren nattsegling. Att segla på natten utan månsken, men
för övrigt stjärnklart, är en härlig upplevelse och också nyttigt för övningen i naviga-
tion. Men, kanske inte så ofta förekommande på familj- och semestersegling. Nåväl,
vi lade till vid västra hamnen. Fyra andra båtar var på plats. För övrigt var det tomt.
Vilade oss några timmar, innan vi tog en promenad i den sena höstsolen för att hand-
la "mjölk och potatis". Aktiviteterna på torget var nu helt bortblåsta, liksom alla turis-
ter. Nu var det "byborna" som hade tagit över. Väl tillbaka, blev det en sen lunch
ombord och därefter ett härligt bastubad. På kvällen bar det av till Arkipelag för mid-
dag och dans. Även här hade turisterna försvunnit. Liksom på torget var det "bybor-
na" som nu var ute för att roa sig. Några svenska konferensdeltagare gjorde att allt
inte bara var Åländskt, förutom oss själva. En ny person som nu var på plats, men som
inte syntes till under sommarbesöket, var åländska "Rackar Hulda". Hon satt nu stun-
dom i baren eller vid ett bord intill dansgolvet, om hon inte råkade vara uppbjuden.
Någon hos oss, gjorde livet glatt för henne under några minuter på dansgolvet. Tänk
att så lite från någon kan betyda så mycket för någon annan. Livet i Mariehamn känns,
av naturliga skäl, inte lika avspänt och lätt vid besöken under hösten, som de gör
under sommaren. Men, staden är  alla fall alltid lika spännande att komma till. Jag kan
å det varmaste rekommendera ett besök på egen köl. Detta oberoende om det är
semester och sommar, eller om det är långhelg och vår eller höst.

Signaturen
"Sjön Suger"
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ÅRSFESTEN
Båtsäsongen 2000 inleddes med en årsfest i samband med årsmötet, denna gick av
stapeln på Haningehus i Jordbro. Festen inleddes med en tre rätters middag som
smakade utsökt och för underhållningen svarade livebandet Covers som var mycket
bra. Alla vi som var där hade en härlig kväll.

MIDSOMMAR
Även om sommaren i övrigt  har varit "blöt" så hade vi under midsommardagarna för
första gången på många år, tur med det kanske allra viktigaste, nämligen vädret. All-
ting blir så mycket lättare när solen skiner och alla hamnar i bra stämning. Så upp-
levde jag att det blev under dessa hektiska dagar som innehöll så mycket.
Midsommar inleddes med att klä stången och dans runt densamma för de minsta som
också hade en oerhört jämn femkamp  på eftermiddagen där alla vann. Gemensam
middag för alla med efterföljande dans på en härlig holme en skön sommarkväll. (Vad
kan vara bättre)

Midsommar är som sagt de många aktiviteternas helg och förutom ovan nämda så
genomfördes under dessa dagar också  den vuxna femkampen - alltid lika uppskat-
tad, KM i varpa samt den nya innegrejen i klubben, nämligen KM i boule. Spännande
och jämna tävlingar och alla genomfördes i "god sportslig anda".
Midsommar är för mig en höjdpunkt på sommaren och jag hoppas vi blir ännu fler
båtar nästa år, som tar till vara denna unika möjlighet till trevligt samkväm med era
klubbmedlemmar.

KRÄFTKÖRET
Kräftköret är inte bara en segeltävling. Det är klubbens årliga kräftskiva och man
behöver inte ha en segelbåt för att uppskatta kräftor, nubbe och allt annat som hör till
dessa läckerheter.
Med detta vill jag ha sagt att vi inom festkommittén saknar många av er som har
motorbåtar på våra tillställningar. Klubbholmen är till för oss alla, så kom gärna och
slit lite mer på den under nästa år.

HÖSTRUSKET
Vid detta tillfälle deltog ej undertecknad men ryktet förtäljer om en fin tävling och en
"god" kväll på Utö. (Fattas bara)

Festkommiten tackar alla som varit med för ett skönt och upplevelserikt båtår och hop-
pas att framtiden leder till att ännu fler klubbmedlemmar tar tillfällena i akt att umgås
under ÖBK:s arrangemang, 

Väl mött under år 2001!

Festkommiten genom Reidar  



- 15 - K
LU

B
B

H
O

LM
E

N

KLUBBHOLMEN 59´03,7N 18´22,0E
Så har det nya Millenniets första båtsommar på Klubbholmen gått i vintervila. Dags att
summera vad som hänt och vad som bör göras inför nästa sommar. Vid första besö-
ket på ön upptäcktes att på södra bryggan hade en kätting rostat sönder. En del vaj-
rar som satts upp som extra säkerhet under vintern hade gått av. Alla förankringarna
måste ses över i vår.

En tråkig syn vid "loven" runt ön var att se minkens härjningar, vid ett bo låg en åda
med avbitet huvud. Vid andra bon fanns krossade äggskal, det har varit mycket min-
dre med bon än tidigare år..
Detta har även visat sig senare att det var väldigt lite sjöfågel runt ön. Vad som är
effektivast att göra för att få bort minkens härjningar måste prioriteras, så att vi även
i fortsättningen kan få vakna till sjöfåglarnas ljuvliga läte.

Arbetena på ön har utförts av en tapper (men lite för liten skara) som har ställt upp
oavsett väder och vind. Bland utförda arbeten kan nämnas impregnering av bryggor
och dansbana. Myrorna tyckte tydligen om att bo under den ruttna trappan till dans-
banan, men sedan Nisse flyttat stacken upp i skogen kunde ny trappa byggas. Lju-
garbänk till södra bryggan blev det också.
Uppsågning av öns största tall som hade spjälkats från toppen till roten av blixten. Vid
toaletten låg en stor tall som blåst omkul. Uffe Wiman satte motorsågen i den,  när han
kom till hälften upptäcktes ett fågelbo med flera pipande fågelungar av okänd art. Två
veckor senare var boet tomt och sågningen slutfördes. 10 fågelholkar har satts upp,
så vi får se om vi får några hyresgäster.
Tack till Karin och Peter Sand-Larsson för holkarna.

Älgar har härjat på ön och böjt ner lövträd för att mumsa i sig, förklaring till att så
många träd står med fimpade toppar.

Sop och latrintömningen har fungerat hyggligt, komposten är igång, men fler kan nog
bidra med rester.

Ett bra initiativ var att lägga tre väskor med boulespel i förrådet. Dessa har använts fli-
tig bland stubbar och rötter, ibland så flitigt att alla tre varit upptagna.

Vad som väntar inför nästa år förutom koll och eventuellt byte av kättingarna  är att på
något sätt elda upp dom stora högarna med ris, samt röja sly på södra delen av ön.
Nytt bord och trall vid grillplatsen (om styrelsen anslår medel), utbyte av dåliga plan-
kor på bryggorna.

Tankar om hur vi kan göra Klubbholmen ännu mer attraktiv bland våra medlemmar.
Vid tre tillfällen är anslutningen väldigt stor, Midsommar, Skoja Cup samt Kräftseg-
lingarna, övrig tid inklusive semestermånaden ligger ca 5 -10 oftast samma båtar på
Klubbholmen. Viss tid kan man vara helt ensam.
Med tanke på att ca 140 båtar ligger i Askvik är det ganska låg procent som besöker
ön. Känner nya medlemmar till vår fina ö som ligger så nära och är skyddad för dom
flesta vindarna. Kan vi gemensamt göra något för att ön skall besökas av fler, kunde
man t.ex anordna vinprovning i samband med gemensam grillning, ordna med 5-
kamp, eller allsångsafton med någon musiker. Fritt fram för ideer och åsikter.
Väl mött på vår Klubbholme 2001!

Stickan i Siesta
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HÖRT PÅ KLUBBHOLMEN
Två yngre gossar iförda stora flytvästar stående på bryggan och spanande
ner i vattnet.
- Ramlar Du i fryser Du ihjäl.
- Jaa! Om man inte doppar sig först.

VEM ÄGER JOLLARNA OCH DEN RÖDA RACERBÅTEN??!!??
I våras rensade vi upp bland övergivna jollar. De flesta har kommit till rätta och ägar-
na har tagit hand om den. Kvar blev en gul Kanadensare och en jolle. De ligger nu på
vår gamla slipvagn uppe vid klubbstugan.
Vi söker också ägaren till en röd racerbåt utan snurra. Under vintern låg den täckt vid
mastkransbryggan. Under sommaren har den varit övergiven.
Du som känner till något om dessa båtar ta kontakt med Börje Pahlén, tel. 727 31 49.

Margaretha

DASS TILL SALU!
Vårt gamla gröna dasshus är till salu. Vill Du ta hand om dasset kontakta Börje
Pahlén, tel 727 31 49.

Margaretha

TIPS LÄMNAT I  FÖRSLAGSLÅDAN
Koppla in vaktstugan på ljusrelät som tänder och släcker på bryggorna. Då skulle det
se ut  som stugan var "bebodd" även på nätterna.

Björn Larsson, 46 Båken

ÅRSMÖTET 2001
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 31 december 2000.
Årsmötet och festen kommer att hållas 17/2 2001. Separat kallelse kommer att
skickas ut.

FEL I MATRIKELN??!??
I den senaste matrikeln finns flera felaktiga mobilnr m.m. Har du bytt adress, tel. nr.
eller kanske bytt båt? Meddela det senast 31/3-01 till Ola Persson, så att matrikeln för
2001 blir så rätt som möjlig.

- 16 -

VIMPELN

Du har väl som medlem ÖBK vimpel på din båt! Det är särskilt viktigt för dig som
ligger i Askvik, vi kan på detta sätt snabbt se om det är en ÖBK båt eller en
"gästande båt". Hos Yvonne Schelander kan du köpa din vimpel, tel 777 18 51.
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KLUBBHUSET
Visst har vi fått det fint i klubbhuset, lämna det gärna diskat och snyggt, vi undrar vart
12 st gafflar har tagit vägen, om Du har ätit matsäck där och lånat en gaffel som sedan
följt med hem, ta med den nästa gång tillbaka.

HEJ ALLA BÅTVÄNNER!!
Jag vill framföra ett stort tack till alla  Er som tänkte på mig, när ni satt på Utö restau-
rangen efter höstrusket. Jag blev verkligen förvånad när ordförande Margaretha stod
utanför min dörr, för att överlämna en jättefin blomsteruppsättning, samt ett kort där
Ni alla skrivit era namn. Enligt Margaretha hade Ni saknat mitt "skratt" ibland Er. Vis-
ste inte att det var så speciellt med det.
Annars har det ju mest varit tårar för min del i år. Det finns säkert flera av Er som har
märkt av det, har försökt gå undan och bita ihop, men det har inte varit så lätt alla
gånger. Jag tror Ni har förståelse för detta. Nu hoppas jag att år 2001 skall bli ett bätt-
re år för mig, så att jag först och främst blir frisk, då kan jag säkert skratta av glädje
igen. Återigen, tack alla för Er omtanke.

"Sollan"

- 17 -

SISTA MANUSDAG FÖR VÅR-LOGGEN ÄR 1 FEBRUARI 2001

Om vi skall få ut Loggen i tid med vaktlistor och inbetalningskort är det ett
måste att redaktionskommittén har samtliga bidrag senast 1 februari 2000.
Skicka gärna med bilder. Manus lämnas till Kristina Holst  tel.745 35 23
Fax. 448 50 63 eller maila ditt bidrag direkt till gravyrform@telia.com

NYA MEDLEMMAR
Vi hälsar Robert Sandgren, Håkan Kvist, Henrik Schmidt,
Ulf Hjärne, Ulf Berglund, Bertil Backe, Karl-Erik Thimen

och Kjell Granström hjärtligt välkomna till ÖBK.
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NU KAN DU SPELA BOULE I ÖBK
På försommaren tog Britt och Göte Lindgren samt Kristina och Esbjörn Wincent initi-
ativ till att starta en Bouletävling i ÖBK:s regi.

I sommar har vi vid två tillfällen testat intresset bland medlemmarna för boulespel.
Midsommardagen var vi 16 tremannalag som spelade på klubbholmen. Vinnande lag
blev då "Kulfångarna"- Robert, Kalle och Björn.
Söndagen efter kräftfesten var vi 8 tremannalag, vinnande lag blev då  "Isas pojkar +
en gubbe".
Både vi som spelade och dom som tittade på hade roligt. Det är ju kul och trevligt att
på ett mera lekfullt sätt göra saker tillsammans och på så vis lära  känna varandra.
På Klubbholmen finns ju ingen stor plan att spela på, men stenar, rötter och kottar
bidrog säkert till att vi fick en uppslupen och trevlig stämning.
Särskilt roligt var, att så många ungdomar deltog och visade stort intresse.
BÅTACCENTEN har generöst skänkt en fin oljelampa. Tanken är att bästa lag sam-
manlagt för säsongen, skall få den som vandringspris. Detta kommer att delas ut  på
årsmötet.
Regler för att erhålla vandringspriset kommer att presenteras i vårloggen 2001 av
familjerna Lindgren och Wincent.
Styrelsen har köpt in 3 satser boulespel som finns i klubbhuset men under sommar-
säsongen i förrådet på Klubbholmen.
På området mellan klubbhuset och sjön har med överbliven fyllnadsmassa påbörjats
ett arbete med att göra en plan, där vi medlemmar får plats för kaffe/lunchbord samt
bänkar och där vi kan spela boule, kubb m.m.

Tanken bakom är att alla skall kunna delta både på Klubbholmen och i hamnen. Vi
hoppas att det blir ett sätt att ungås mellan dem som aldrig har spelat och de som är
mer eller mindre proffs, yngre som äldre.

Göte

Lasse Schelander spe-
lar boule. Britt Lindgren
tittar på liksom initiativ-
tagaren till boule på
klubbis, Göte Lindgren.
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Årets klubbmästare är utsedd. Micke Lind i Ebba Gul säkrade segern redan efter årets
två första seglingar, där han kom etta, och kunde därför kosta på sig att "sitta målbåt"
under höstrusket när vi andra slogs om resterande placeringar. Årets samtalsämne nr
ett har väl varit det dåliga vädret, men under våra tävlingar har vi inte haft något att
klaga på. Sol och bra vindar på alla tre tävlingarna. Tävlingsdagarnas fina väder har
säkert också bidragit till att så många varit med och tävlat. Tjugoen båtar har kämpat
om klubbmästerskapet (förra året var det 12 st), dvs. deltagit i minst två av våra klubb-
seglingar. Ytterligare nio båtar har varit med på minst en segling, så totalt är det 30
båtar som tävlat. Förutom de tävlande är det dessutom ett tiotal båtar som varit med
som åskådare (tack alla ni som hjälp till vid tidtagningen) och/eller deltagit på våra
efterfester. Att till varje tävling välja en bana som passar alla är i det närmaste omöj-
lig. Vi försöker välja en bana som skall passa "dagens" vindar ur tävlingssynpunkt,
men som gamla loggenläsare vet är det lika viktigt med ett långt vilande länsben på
varje tävling. Vi hoppas att vi lyckats någorlunda med det i år, och att det för många
av oss kanske viktigaste på varje tävling, den goda maten och drycken verkligen har
kunnat avnjutas på rätt sätt.
Vi som jobbar i tävlingskommittén tycker naturligtvis att det är jätteroligt att så många
velat vara med och hoppas att vi får se er alla igen nästa år. Därmed inte sagt att vi
inte vill se fler. Tvärtom, vi önskar att vi får se alla klubbmedlemmar vid våra tävling-
ar, gärna som deltagare men även som påhejare och festdeltagare, för visst håller ni
väl med om att det är en fest varje gång. Det är helt frivilligt att deltaga vid vår klubb-
tävlingar, och den som inte vill vara med är naturligtvis inte en sämre ÖBK:are för det,
men om du vet eller har hört att någon eller några inte vill vara med pga. orsaker som
vi kanske kan rätta till, vill vi att du hör av dig till tävlingskommittén snarast.
Tack för i år och vi ses 2001 med nytrimmade båtar och välfyllda matlådor, önskar

Tävlingskommittén

SKOJA 2000-06-17
Spinnaker Omräknad Plac

Båtens namn Typ Ägare Mättal Ja Nej tid

Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 1,07 X 03:55:33 1
Catch RB 111 B Björling 1,18 X 04:01:52 2
Trollungen Maxi 999 A Lindén 1,12 X 04:03:23 3
X-it X99 Hammarqvist 1,24 X 04:06:41 4
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 1,11 X 04:07:38 5
Soleado Scampi K Gasslander 1,06 X 04:08:27 6
Bonnie Albin 78 M Gerth 1,00 X 04:08:48 7
Ronett Maxi 1000 H Zetterström 1,13 X 04:10:36 8
Aur Vandil 806 H Kvist 1,05 X 04:11:17 9
A-Train Luffe T Edvinsson 1,23 X 04:11:58 10
Comtesse Comfort 32 G Svensson 1,08 X 04:16:14 11
Adante Albin 78 S Lindberg 1,00 X 04:17:39 12
Pejd Accent 26 L-G Nilsson 1,03 X 04:18:43 13
Skoja X-79 S Johansson 1,11 X 04:19:06 14
Flying Amanda Linjett 32 K Ulmanen 1,09 X 04:22:09 15
Lambada Maxi 999 J Löfgren 1,12 X 04:24:40 16
Julia Maxi 84 N Holst 1,01 X 04:29:35 17
Anemon Compis H Svedberg 1,03 X 04:30:14 18
Vita-Björn Omega 28 D Ekström 1,04 X 04:35:51 19
Madam Arcona 32 L Hessling 1,11 X 04:38:02 20
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KRÄFTKÖRET 2000-08-12
Spinnaker Omräknad

Båtens namn Typ Ägare Mättal Ja Nej tid Plac

Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 1,07 X 03:49:00 1
X-it X99 Hammarqvist 1,24 X 03:58:21 2
Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 1,15 X 04:08:54 3
Aur Vandil 806 H Kvist 1,08 X 04:16:13 4
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 1,11 X 04:16:47 5
Linnea Linjett 35 H-G Ivarsson 1,15 X 04:24:46 6
Marelin Linjett 33 K Björklund 1,14 X 04:25:00 7
Comtesse Comfort 32 G Svensson 1,08 X 04:28:03 8
Bonnie Albin 78 M Gerth 1,03 X 04:28:50 9
Maari Omega 34 Gustavsson 1,14 X 04:29:51 10
Pejd Accent 26 L-G Nilsson 1,03 X 04:32:25 11
Soleado Scampi K Gasslander 1,06 X 04:34:42 12
Ronett Maxi 1000 H Zetterström 1,13 x 04:35:26 13
Skoja X-79 S Johansson 1,11 X 04:36:10 14
Lambada Maxi 999 J Löfgren 1,12 X 04:37:02 15
Vita-Björn Omega 28 D Ekström 1,04 X 04:37:25 16
Maria Facil 35 H Rudheden 1,15 X 04:40:36 17
Madam Arcona 32 L Hessling 1,11 X 05:07:08 18

HÖSTRUSKET 2000-09-16
Spinnaker Omräknad

Båtens namn Typ Ägare Mättal Ja Nej tid Plac

Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 1,12 X 03:53:42 1
Trollungen Maxi 999 A Linden 1,12 X 03:58:08 2
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 1,11 X 03:58:35 3
Comtesse Comfort 32 G Svensson 1,08 X 04:05:12 4
Ronett Maxi 1000 H Zetterström 1,13 X 04:05:54 5
Pejd Accent 26 L-G Nilsson 1,00 X 04:06:16 6
Marelin Linjett 33 K Björklund 1,14 X 04:06:20 7
Catch RB 111 B Björling 1,17 fock 04:08:19 8
Lambada Maxi 999 J Löfgren 1,12 X 04:09:46 9
Cruis -Ann Najad 390 U Sjögren 1,11 X 04:12:13 10
Linnea Linjett 35 H-G Ivarsson 1,15 X 04:15:07 11
Flying Amanda Linjett 32 K Ullmanen 1,09 X 04:15:17 12
Skoja X-79 S Johansson 1,1 fock 04:17:49 13
Manito Contrast 33 D Gustavsson 1,16 X 04:18:13 14
Bali Vagabond B Fryxell 1,04 X 04:20:37 15
Julia Maxi 84 N Holst 1,01 X 04:20:46 16
Aurvandil 806 H Kvist 1,08 X 04:23:31 17

Scanmar 33 O Öberg 1,1 X 04:26:48 18
Madam Arcona 32 L Hessling 1,11 X 04:32:31 19
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KLUBBMÄSTERSKAP 2000

Vid lika poäng avgör Höstrusket                       Placering för resp. tävling

Kräft- Höst-
Båtens namn Typ Ägare Skoja köret rusket KM (Poäng)

Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 1 1 1 2
Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 3 1 2 4
Trollungen Maxi 999 A Linden 3 2 3 5
X-it X 99 Hammarqvist 4 2 4 6
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 5 5 3 5 8
Catch RB 111 B Björling 2 8 6 10
Comtesse Comfort 32 G Svensson 11 8 4 7 12
Ronett Maxi 1000 H Zetterström 8 13 5 8 13
Aurvandil 806 H Kvist 9 4 17 9 13
Marelin Linjett 33 K Björklund 13 7 7 10 14
Bonnie Albin 78 M Gerth 7 9 11 16
Pejd Accent 26 L-G Nilsson 11 6 13 17
Linnea Linjett 35 H-G Ivarsson 6 11 14 17
Soleado Scampi K Gasslander 6 12 15 18
Lambada Maxi 999 J Löfgren 16 15 9 16 24
Flying Amanda Linjett 32 K Ullmanen 15 12 17 27
Skoja X-79 S Johansson 14 14 13 18 27
Julia Maxi 84 N Holst 17 16 19 33
Vita Björn Omega 28 D Ekström 19 16 20 35
Madam Arcona 32 L Hessling 20 18 19 21 37
Cruis -Ann Najad 390 U Sjögren 10
Manito Contrast 33 D Gustavsson 14
Bali Vagabond B Fryxell 15

Scanmar 33 O Öberg 18
Maari Omega 34 Gustavsson 10
Maria Facil 35 H Rudheden 17
A-Train Luffe T Edvinsson 10
Adante Albin 78 S Lindberg 12
Anemon Compis H Svedberg 18

Vi gratulerar
årets klubbmästare,

Micke Lind!






