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Sommaren 2002 kom redan i början av juni med sol och badbart vatten. Så brun-
brända klubbmedlemmar har sällan setts på våra bryggor. Båtsäsongen har varit vad
vi brukar drömma om.
Tyvärr så brände någon sjuk person ner vår klubbstuga den 26 juli. Strax före kl 6 på
morgonen väcktes jag av Räddningstjänsten som var på plats i Askvik efter larm från
närboende om att klubbhuset Berget brann. Väl nere i Askvik kunde bara konstateras
att branden redan tidigt på morgonen hade förstört klubbhuset. Polisutredningen
rubricerar fallet som mordbrand.
Länsförsäkringar (Skärgårdsstiftelsens försäkringsbolag) kom redan på måndagen
och gjorde sin besiktning. Även försäkringsbolaget konstaterade att Berget hade
brunnit ner och var totalförstört.
Till klubbhuset gick en av Vattenfalls huvudanslutningar och vår telefon var kopplad
via Berget. Under sommaren är det inte lätt att få igång reparationer men Televerket
(om dom nu heter så idag) kom redan den 29 juli och såg till att vi fick telefon till vakt-
stugan. El för vattenförsörjningen av toaletterna gick via Berget. Utan el ingen toalett.
Björn Schantz fixade snabbt ett nytt elskåp som nu sitter på toalettbyggnaden. Vat-
tenfall som skulle dra om inkommande ledning måste dock hantera sin pappersexer-
cis vilket tog ur vår synvinkel sett mycket lång tid. Men när Sture Schelander person-
ligen talat med sina tidigare "gubbar" började saker att hända och vi fick el och fun-
gerande toaletter.
I vårt arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen står att ÖBK är skyldig att återuppbygga
Berget. På grund av husets betydande kulturhistoriska värden kräver  stiftelsen att
exteriören på det återuppbyggda huset ska vara så  lik den gamla som möjligt, samt
att vi skall tillvarata så mycket som möjligt av det gamla huset, stommen, fönster, dör-
rar veranda etc. Interiören däremot lägger stiftelsen inte samma kulturhistoriska
aspekter på. Detta innebär att vi kan få en för klubben mer ändamålsenlig inredning
med ett stort rum och ett bättre pentry.
Stiftelsen har åtagit sig att stå för arkitektkostnaden för upprättande av relationsrit-
ningar, bygglovskostnaden, upplåtelse av mark för bränning av rivningsavfall av trä
samt bränning av rivningsavfallet.
Eftersom klubben svarar för återuppbyggnadskostnaden kommer stiftelsen ej att höja
arrendebeloppet. Avtalsperioden fick vi också förlängd med 10 år, dvs. från kvarva-
rande 15 år till 25 år räknat från den 1 oktober 2002.
Styrelsen har fått budgetofferter från två byggfirmor och bedömer utifrån detta att vår
försäkring skall räcka för återuppbyggnad. På det extra  årsmötet den 10 oktober fick
styrelsen medlemmarnas mandat att återuppbygga klubbhuset upp till tecknat
försäkringsvärde. Men det fordras att alla medlemmar hjälper till med återuppbygg-
nadsarbetet. Preliminär tidsplan är att vi river resterna av Berget helgen den 9-10
november. Förhoppningsvis får vi det nya huset omkring den 1 maj 2003. Fortlöpan-
de information anslås i hamnen och på vår hemsida.
Vi kommer att under 2003 få lägga ner mycket arbete tillsammans i vår klubb men
detta brukar ju befrämja laganda och kamratskap så inget ont utan det har något gott
med sig.
Jag önskar Er alla en skön vinter med tillfälle till många utomhusaktiviteter.
Margaretha
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HAMNFESTEN - STORA BRYGGKAMPEN
Stora Bryggkampen lördagen den 25 maj blev en succé! Vädret var inte det bästa,
mulet och lite regn men en tapper skara hade samlats i hamnen klockan 11 vid skep-
parmötet. Under dagens lopp kom det många fler och vi var nog ett hundratal perso-
ner. Många gick tipspromenaden och ändå fler spelade boule. Ja, alla och i alla åld-
rar spelade boule och det spelades över hela hamnplanen. Yngsta deltagaren var
bara två år.
Vid 13-tiden gav sig ett 20-tal segelbåtar och några motorbåtar ut för en liten segel-
tävling runt Tuklo respektive leta rätt på de utplacerade plasthinkarna som innehöll
bokstäver. Under seglingen skulle det också klaras av ett "man-över-bord-prov".
ÖBK-are ni kan vara lugna - alla blev räddade! Efter målgång samlades så de olika
brygglagen för att tömma hinkarna och bilda det längsta ordet med marin anknytning
som man kunde komma på. Det tänktes så det knakade i husets väggar. Längsta
ordet mest poäng.
Det delades också ut bonuspoäng om det fanns en dam, ett barn eller husdjur med i
båten liksom för enbart kvinnlig besättning och ensamsegling. Så det blev mycket
"taktiksnack" för att få de mest poänggivande besättningarna. Det gällde att fördela
tillgångarna! Ett fågelbo med två ägg som lagts i en båt gav också poäng! 
Ungdomssektionen sålde korv, läsk och öl och åtgången blev stor så mycket som alla
arbetade för att få ihop "sina" poäng. Uppe i huset bjöd festkommittén på kaffe med
dopp. Härligt gott!
Fram emot 19-tiden hade vi så äntligen tävlat färdigt och bästa bryggan skulle koras.
Grattis Pricken! 
Nu sken solen och det var grilldags. Lite kyligt ute så det beslöts att vi skulle sitta inne
i vårt gamla fina klubbhus. Det fixades snabbt fram fler bord och stolar. Det blev lite
trångt men hjärtligt och stämningen var hög. Söndag morgon ringde ordförande Mar-
garetha hem till mig och undrade om jag möjligen tog fel jacka med mig hem. Jo, det
gjorde jag! Tänk vad en hel flaska Vichy Nouveau kan ställa till med.
Hjärtligt tack Tävlingskommittén, Festkommittén och Ungdomssektionen för en otro-
ligt fin dag i hamnen och för allt arbete ni lagt ned. Hoppas ni orkar och vill göra om
det nästa år. Säkert många som inte kunde vara med i år som vill vara med nästa år.
Kom igen nästa år Bojen, Båken och Fyren! 
Laila på Pricken

"Det var många som deltog i de olika grenarna - här bouleturneringen."



HAMNFESTEN - STORA BRYGGKAMPEN

Solen tittade
fram

 lagom
till prisutdelningen!

O
ve och M

icke
presenterar resultaten
i de olika grenarna.

Årets segrare i Bryggkampen
blev Pricken!

Efter prisutdelningen tändes
grillarna, och festen kunde börja.
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TROSA ESKADER 2002
Årets traditionsenliga segling till Trosa gick som vanligt av stapeln Kristi Him-
melsfärdshelgen. 
Det var 8 båtar som deltog i år, Madam, Marelin, Ripp Rapp, Flash-Dance, Comtes-
se, Cruis-Ann, Catch och Lambada.
Det var nordostlig vind och sol men svalt. Vi hade nästan plattläns från klubbholmen
till Läskär, som var första anhalten. Där åt vi middag "på berget".
För att ha något att göra på vägen till Trosa så hade vi fått lite klurigheter att funde-
ra på. Kjell och Margareta funderade så att de glömde att gira styrbord vid Askö. De
fortsatte mot Sävsundet. Besättningen på Comtesse var bekväma och navigerade
inte själva, utan seglade i Marelins kölvatten. Som tur var vaknade alla till och änd-
rade kurs mot Trosa.
I Trosa lägger vi till i ån. Det var riktigt lågt vatten, så det var svårt att lägga till. Det
blev många "sneparkeringar" och en del fick vinscha sig in till kajen. 
Strax efter att alla kommit på plats fick Lasse Schelander göra en hjältemodig
insats. Han räddade en hund som ramlat i vattnet.
På eftermiddagen spelade vi kubb och boule på gräsplanen ovanför hamnen. Det
kom en del klubbmedlemmar med bil som förstärkning till lagen. Gurli förrättade pri-
sutdelningen.
Därefter var det dags för bastu och öl, men det var bara ljummet vatten i duscharna
på grund av att varmvattenberedaren hade havererat.
På kvällen åt vi middag på Fyren. Vi hade så trevligt att personalen inte hade hjärta
att säga till att det var dags att gå. De fick arbeta över någon timme eller så.
På lördagen avseglade vi mot Rånöhamn. Där mötte Soleado oss med drink och till-
tugg.
Efter middagen hade ungdomarna på Ripp Rapp ordnat med en tipspromenad med
mycket svåra frågor, nästintill omöjliga att svara på. Kia premierade alla deltagare
med varsin röd stekspade. 
Efter en skön helg seglade vi på söndagen vidare mot Askvik och en ny arbets-
vecka.

Lennart och Ylva på Madam
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Här ligger båtarna stadigt vid Trosa ån.
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Angöring vid
Läskär.

Middag på Fyren...

...och middag på Rånö



FE
ST

K
O

M
M

IT
TÉ

N
 IN

FO
R

M
ER

A
R

FESTKOMMITTÉN 2002
En rekapitulering av sommarens begivenheter i ÖBK.

Säsongens första evenemang var Bryggfesten den 25 maj. Ett evenemang på initia-
tiv av tävlingskommittén
som klubbens kommittéer ordnade gemensamt nere i Askvik. Det gällde att samla
ihop så mycket poäng som möjligt för "sin" brygga. Grenarna var av skiftande karak-
tär på land och på vatten med tonvikten på att alla skulle kunna vara med på ett hörn!
Pricken vann denna premiär och fick ett vandringspris att pryda bryggan med. Trots
något gråmulet väder så deltog mellan 80-90 personer denna dag. När vi sedan skul-
le avnjuta vår middag så lyckades vi klämma in oss, ca 60 personer i klubbhuset! Och
som man brukar säga "Finns det hjärterum så finns det stjärterum".

MIDSOMMAR PÅ ÄNGSHOLMEN
Midsommarfirandet bjöd i år på rätt så omväxlande väder. Under dagar tre hann vi
uppleva både solsken, regn och blåst! Som vanligt var uppslutningen ett 40-tal båtar
med gamla och nya vänner. Alla de traditionella momenten fanns med även i år ; kläd-
ning och resning av midsommarstången, dans runt densamma och så fick väl de som
ville "en lille en" till sillen. Barnen utkämpade sin femkamp på eftermiddagen där det
fanns en ny åldersklass i år: 16-18 år! 



Efter rebuspromenaden, som Chris på Cenita vann efter lottning, så spikades borden
till aftonens middag ihop, vindskydd riggades med efterföljande vätskekontroll. Se
bara vilka glada miner!
Under middagen fångades denna dam på bild (Christina?) där hon verkar be till högre
makter. Men trots detta gick båda högvinsterna i lotterierna till Åsa & Krister Sche-
lander. Snacka om att ha tumme med Fru Fortuna!

Midsommardagen startade som sig bör med KM i varpa. Malin Hansson, Trude Ahl-
gren och Björne Björling heter mästarna för 2002. Sedan genomfördes en turnering i
"Skogsboule". 16 st 3-manna lag deltog. Finalen kom att stå emellan lag "Kulfångar-
na" bestående av Robban, Björne Bj & Calle och lag "Tre Ess" bestående av Lasse
Sch, Sture Sch & Gurra S. Efter en spännande final segrade sen lag "Kulfångarna".
Festkommittén gratulerar!
Och tack så mycket Esbjörn & Christina för att ni ordnade denna turnering! 
Kvällen avslutades med grillning och dans.

För söndagen återstod sen bara att plocka ihop och städa upp innan vi styrde kosan
hemåt. Tack alla som hjälpte till, det är inte svårt att vara "festfixare" då!

Med hopp om att vi får en lika varm och solig sommar nästa år!

Festkommittén / Annika
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UNGDOMSSEKTIONEN - 2002
Först vill jag börja med att tacka alla, ungdomar och vuxna, som hjälpt till med att få
årets verksamhet att fungera.

Årets aktiviteter startade som vanligt i april med teoriundervisning vid fyra 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 för
rengöring och vaxning samt genomgång/justering av båtens tillhörigheter. Senare, då
båten var i toppskick, följde sex kvällar under maj och juni med segling i Askvik för att
avslutas med fyra tillfällen i augusti och september. Till våra två Trissar har vi i år köpt
nya segel vilket gjort dessa båtar lite mer attraktiva. Det har varit mellan tolv och fem-
ton ungdomar som deltagit vid teori och seglingskvällar. 

Seglarlägret genomfördes  på "klubbis" i mitten av augusti. Det var mycket lyckat vad
gäller sol och bad men tyvärr var det väldigt dåligt med vind. Uppslutningen var god
både när det gäller deltagande ungdomar samt ledare och andra vuxna. Jag tror att
alla var nöjda med årets upplaga av seglarläger. 

Vi brukar avsluta säsongen med ett disco i klubbhuset i Askvik. På grund av branden
blev det disco hos familjen Evers-Ohlsson.

Delar av bryggan hos oss var i våras i ganska dåligt skick då den bitvis höll på att
sjunka. Några snälla medlemmar i huvudklubben hjälpte oss med att åtgärda detta.
Nu ser ungdomssektionen med glädje på att arbetet med "vårt" nya jolleförråd påbör-
jats vilket kommer, då det står klart, underlätta vår verksamhet. 

ÖBK-u
Stefan Gasslander

NYA MEDLEMMAR I ÖBK
Vi hälsar Stig Larsson, Mikael Thorsel, Göran Eriksson,

Tobias Nordin, Johan Sandberg, Hannu Oikarainen, Hans Orre,
Per-Olov Sandberg, Lars Sandberg, Tarmo Lupala,

Krister Schelander, Nikolas Holmquist, Linda Nordebäck,
Lars Garpenhag, Paul Lidbom, Peter Norén, Jan Axell,
Mikael Blomqvist, Staffan Ringblom och Jan Rensvik

hjärtligt välkomna till oss!
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VEM KAN SEGLA FÖRUTAN VIND...?
Jo, det kan vi! Jag kan ju säga att vi inte har fått några som helst klagomål på att det
har blåst för mycket det här lägret. Om man sammanfattar veckan skulle det bli något
i stil med "Växlande 1-3. Avtagande"… Att dessutom solen sken oavbrutet gjorde att
vi spenderade minst lika mycket tid i vattnet som på det. 

Vi försökte att segla så mycket som möjligt, men vad gör man när det är dags för
lägermästerskap och fjärden ligger spegelblank? Det blev  paddel-LM - dvs försten
runt ön, alla medel tillåtna. Förutom att kapa ledarbåten förstås… :o)

Trots att det kanske inte blev så mycket segling som vi hade önskat hade vi otroligt
kul. Vi har nog tex aldrig haft så roliga vattenkrig, sett en så bra tolkning av "ingen-
ting" eller haft en så bra väckning. 

Klockan sju ekade ett skri över viken. Nej, det var inte en fiskmås som fastnat med
vingen i propellern. Det var Klara som kulade (ett slags locksång från medeltiden som
pigorna använde för att kalla hem korna). Så alla kor som springer omkring på ön får
vi skylla på henne. Alla i tälten uppskattade det i alla fall. Det blev till och med applå-
der, trots att det var tidigt på morgonen. (En halvtimme senare när Klara hade haft
morgongymnastiken var hon inte lika populär längre… :o)) Sen gick halva lägret
omkring och ylade dagarna i ända. Kanske det var det som lockade dit älgen som
sprang omkring på ön några nätter senare… 

Så, vad har man för sig på ett seglarläger när det blåser för lite för att segla? Man
seglar ändå! Det handlar bara om att vara tillräckligt envis, då går det mesta. 

När man inte orkar vara envis längre, då får man ta till fantasin. Självklart blev det
mycket bad, men vi ledare hade faktiskt varit förutseende och planerat lite aktiviteter.
Under hela veckan höll vi på med flera små skattjakter. Det gällde att hålla ögonen
öppna, för rätt som det var satt det en ledtråd någonstans på ön. Den ledtråden ledde
fram till en nyckel och slutligen till "skattkistan". Vi fick dem både att simma och padd-
la långa sträckor i onödan… :o) Först trodde vi att vi varit lite för smarta då alla gick
omkring och klurade på vad det kryptiska meddelandet "fågel-skit" kunde innebära.
Men till slut lossnade det och de började tänka i rätt banor. Och i slutet på veckan blev
det nästan för lätt.
Nattseglingen har nästan blivit ett obligatoriskt inslag på lägret, och i år trodde vi inte

att det skulle bli några problem - så kvällspigga som våra seglare var. Men det visa-
de sig att de hade varit lite för pigga kvällarna innan, för när vi kom och skulle väcka
dem fick vi knappt liv i dem. Dagen efter hävdade flera stycken bestämt att vi aldrig
varit där och pratat med dem… :o) Fyra stycken lyckades vi i alla fall tvinga upp och
ta med ut för att titta på stjärnor och "fyrar".

Kanske var det tur att så pass många stannade kvar, för det innebar att de orkade
vara med på fotbollsmatchen dagen efter. Vi sprang omkring som tokar i solgasset
bland mygg och bromsar. Allt för att hinna först till en dum liten boll, med enda avsikt
att sparka in den mellan två stolpar… Hur intelligensbefriande är inte det? Ni måste
hålla med mig om att segling är en mycket mer intelligenskrävande sport än fotboll.
Hur som helst kan vi inte ha varit särskilt intelligenta den dagen, för vi hade himla kul.
Och som tur var, var det inte långt till stranden. Så när vi blev alltför svettiga roade vi
oss med att kasta varandra i vattnet ett tag i stället.

Något som verkligen är obligatoriskt på lägret är långseglingen. Vare sig det finns vind
eller inte ska man ha långsegling. Så är det bara. Målet blev, i år igen, sandstranden
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vid Björkö sund. Med sand i maten, sand innanför badkläderna, sand mellan tårna,
sand i båtarna… Sand överallt helt enkelt. Men det gjorde ingenting! Solen sken (näs-
tan för mycket), vi fick bada hur mycket vi ville och vi hade seglat dit. Då kan inte lite
sand förstöra dagen.

Vi hann inte mer än tillbaks till ön innan vi skulle iväg på nästa expedition. Det är ju
orättvist att bara ÖBK ska ha en klubbholme, eller hur? Vi i ÖBK-u vill också ha en
egen ö. Så vi gav oss ut för att inviga den. Ni vet den där lilla "ön" där det står en ros-
tig pinne med en smutsig plastdunk på… Titta riktigt noga när ni åker förbi nästa gång
så ser ni ÖBK-dekalerna. För det är numera ÖBK-u's klubbholme!

Ja, mycket skoj blev det, och de vi ska tacka för det, det är våra seglare. En jät-
teapplåd till er! Det var länge sen vi hade ett så glatt, påhittigt och mysigt gäng. (Även
om vissa kanske känner varandra lite för bra… :o)) Jag hoppas att ni allihopa är med
nästa år igen! 

Karin Evers

Förresten, är det någon som sett cwanthen så kontakta Markus Johansson. Jag tror
att han letar efter den… 
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TAGET FRÅN EN VECKAS SEGLARLÄGER PÅ KLUBBHOLMEN:
HURUVIDA ETT VATTENKRIG UPPKOMMER!!
Av alla roliga saker jag var med om under år 2002:s seglarläger var nog det stora vat-
tenkriget roligast! Jag kan försäkra att ingen gick i land med torra kläder efter det (de
flesta simmade ju faktiskt i land). När man sedan, helt dyblöt, står på bryggan så är
det ganska larvigt att tänka på hur det hela startade.
Vanligtvis startar våra vattenkrig med att en för stunden lite överambitiös ledare åker
lite för nära en i samma stund glad seglarelev. Efterföljande svallvågor och stänk gör
att samme numera lätt fuktiga men lika glade elev, i tystnad, utkräver sin revansch!
Som ni vet är alla ungdomssektionens jollar för det mesta utrustade med öskar. Öskar
är till för att få vatten ur båten och i havet, inte tvärt om! Det glöms bort…
När ledaren som började har fått tillbaka sitt vatten (kastat från nära håll i ett obeva-
kat ögonblick) så börjar den stora upptrappningen. Ledarna drar sig snabbt tillbaka till
bryggorna och hämtar ett stort antal tiolitershinkar. Tiolitershinkarna finns också till i
samma syfte som öskaren (ut med vatten - inte in), men som jag redan har beskrivit
kan öskar och likaså hinkar användas i det felaktiga syftet, med stor framgång. 
Den som självklart först får en hink vatten i båten är den som började kasta vatten,
men sedan hamnar alla andra båtar i skottlinjen, vare sig dom vill eller inte och det
dummaste i det läget är att inte göra motstånd. Därefter följer några minuter av
sanslös vattenkastning.
Ofattbart välsynkroniserat med att vattenkastningen börjar bli tråkig så brukar en ny
sorts vattenkrigare presentera sig. Det är de som tidigt förstått att vattenkriget är ett
faktum. De har då, snabba som de är (det är de flesta av eleverna, när de sätter den
sidan till), seglat in sina båtar och dragit upp dom på land. Därefter har de antingen
bytt till badkläder eller helt enkelt tagit av sig så mycket kläder att de kan simma i de
plagg som är kvar på kroppen. Oerhört kort tid efter det så inleder de sin attack. Vi
kallar denna variant av vattenkrigare för vältarna! De hoppar helt enkelt i vattnet och
simmar ut till lämpligt seglande offer, tar tag i masten och hänger rakt ut från båten
med sin fulla vikt, ända tills det att seglarna ger upp och börjar förbereda sig för den
intränade tekniken med att välta upp sin båt. Resultatet av ytterligare en kvarts vat-
tenkrig är att åtminstone alla optimister har varit välta en gång!
Tro nu inte att det är slut med det här! 
När alla båtar har blivit seglade/dragna till land så börjar slutspurten! Det är den van-
liga ikastningen från bryggan. Att bli ikastad är lätt, men att kasta i någon är svårare.
Speciellt om man inte själv har för avsikt att hamna i plurret. För något som är mer
som en regel än en möjlighet är att putta i den som precis har puttat i någon annan,
för den personen har just då väldigt dålig balans och står dessutom lägligt nära kan-
ten av bryggan. Dessutom är det ju så att varje person som blir ikastad, dyrt och heligt
lovar att "den som kastade i mig ska bli blöt!!!"
Efter det finns det två möjliga sätt att avsluta vattenkriget. Det ena är att det bara står
en person kvar ute på bryggan och lovar att den som kommer ut minsann ska få veta
hur blött det är i Östersjön (personen ifråga har då ofta själv åkt i så många gånger
att en gång till inte gör någonting), medan alla andra står längst in på bryggan och
trycker. Det läget tröttnar man på efter ett tag. Den andra möjligheten är att det blir
mat. Eloge till alla som stod för den delen av lägret!          

Andreas
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Det var roligt på seglarlägret. Vi fick segla triss

och flipper och optimist-jolle.

Daniel

Det var kul att segla ut och välta optimister.Morgonjympa är tråkigt.Oscar

CITATET:
Vid kappseglingsstarten:
“Styrbord!!!”
Lite halvt sinnesförvirrad skriker
Per tillbaka:
“Köksbord!!”

CITATET:
“360 på Jossan!”
“Jag gör det sen när jag gått i mål...”

Jag välte 3 gånger, det var kul!

Per

Vattenkriget var roligast på 
hela lägret...alla var med...
Erik

CITATET:
“Vart har vi vinden, Timmy?”
“I seglet hoppas jag...”

Vi seglade runt ö och boj

Badade, hade skattjakt och annat skoj

Jag sov inte i världens bästa koj

Men maten var bra, TJOHOJ!

Katrin

Vi badade och gjorde aktiviteter, det var skitkul.

Men roligast var att segla!!!

Timmy

CITATET:
“Jag såg när du grillade en hand på
kyrkogården igår”, säger Johan anklagande.
Det var en låtsasgrill!” svarar Daniel med oskyldig
min...

Allting var jättekul,

förutom när vi var ute på

vattnet för då blev man

nerstänkt av en viss

Karin, Björn, Adde och

Klara...:o)
Jossan

Det var roligast att bada och att seglaflipper me´Oscar och Fredrik...”hm”HannaDet va´ kul å bada och segla till

viken på Mörbyfjärden med flipper.

Fredrik
Vi (Per, Timmy, Therese) hittade skrinet varje
gång så det blev många godispåsar. “hihi”
LM va´ kul, men roligast var att segla triss.
Therese

- 18 -
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KLUBBHOLMEN 2002
När nu sommaren har övergått till höst, kan man säga att sommaren 2002 är bland
de bästa som vi båtägare upplevt. Vattentemperaturen uppmättes till 23,8 grader, klart
badbart. Detta har märkts på att ett större antal båtar har besökt vår ö. Men fortfa-
rande är det nog många nya medlemmar som inte har upptäckt vår pärla.

Årets arbetsprojekt med bland annat nytt bord vid solhyllan, inpregnering av bryggor-
na, div. skogsröjning har utförts enligt planerna. Utsmyckning med blomlådor på bryg-
gorna har fungerat ganska bra.
Som vanligt väldigt lite sjöfågel på ön, 5 bon observerade, svanfamiljen på ön norr om
klubbholmen hade 4 ungar tidigt i våras. Ganska snabbt minskade antalet och till slut
var alla ungarna borta. Samma sak hände förra året. Vad är orsaken? Är det minken
så måste vi försöka få ut fällor, är det någon rovfågel eller gammelgäddan så är det
svårt att göra något.

Så till klagospalten. Sophanteringen har fungerat dåligt. SNÄLLA klubbmedlemmar,
när sopsäcken är fylld till brädden går det inte att pressa ner ytterligare en påse. Sop-
hämtarna klagade på att dom får stå och plocka ur våra illaluktande påsar för att
kunna lasta dom på sopbåten.
Vidare tycker jag att när vi har en kompost varför inte använda den för matrester. Som
det nu var med 30 gradig värme luktade det inte gott från sopbehållarna, nog med kla-
gomål.

Inför nästa sommar  har vi mycket som skall göras. Önskemål finns om att  spång
upp till dansbanan skall göras. Många stora torra träd måste fällas om nu inte höst-
stormarna gör det och vissa ruttna brädor på bryggorna bör bytas.
Med denna rapport från klubbholmen ser vi fram mot ett bra och aktivt båtliv på våran
Ö år 2003.

Stickan



D
IV

ER
SE

 IN
FO

R
M

AT
IO

N
 T

IL
L 

A
LL

A
 M

ED
LE

M
M

A
R

ÅRSMÖTET 2003
Något exakt datum för årsmötet 2003 finns inte ännu, men det kommer preliminärt att
ligga under vecka 7.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december 2002.

VÅR KÄRA KLUBBHOLME
Att vi har en otroligt fin klubbholme är väl alla ÖBK:are överens om, eller hur! I år har
den fått ytterligare ett lyft och det mycket tack vare våra "hustomtar" på Klubbis, Ewy
och Stig Asplund, som städar, fixar och håller ordning. Stigs egenhändigt snickrade
lådor som Ewy planterat vackra blommor i och ställt på bryggorna var som en myck-
et trevlig välkomsthälsning. Hängmattan uppe i backen såg också ut att kanske kunna
lova en liten tupplur i. Dessutom har vi fått två nya fina bord och den här långa sköna
sommaren har de säkert utnyttjats flitigt. Nu blir det lugn och ro på holmen några
månader men snart är det vår och sommar igen och till dess får vi minnas den gång-
na sommarens många ljumma kvällar uppe på berget. Tack Ewy och Stig för arbetet
ni, förhoppningsvis även med hjälp av oss andra klubbmedlemmar, lagt ned för att vi
alla skall trivas när vi kommer ut till vår kära holme.
Laila

INFORMATION FRÅN KASSÖREN
Som alla säkert har märkt, har vi ändrat lite i våra rutiner när det gäller att ta betalt för
avgifterna i klubben. Det görs numera genom att vi sänder ut fakturor med olika rader
för olika tjänster. Vi hoppas att detta gör det enklare för oss alla att veta vad det är vi
betalar för, tydligare se om uppgifterna är korrekta samt att jag (kassören) också kan
hålla reda på vilka som har/inte har betalat. De referenspersoner som står på faktu-
ran skall ni kontakta om ni tycker något är fel.

När ni gör inbetalningarna på fakturorna, ber jag er att notera vilket fakturanummer
som avses. Detta skulle underlätta betydligt för mig. I nuläget betalas vissa fakturor
inte av den personen som vi fakturerat. Står då inte fakturanummer på betalningen
och personerna ifråga har olika namn/efternamn, är det mycket svårt för mig att para
ihop inbetalningen med rätt faktura. Således, vänligen ange vilket fakturanummer
som ni avser.

Med vänliga hälsningar 
Kassören / Ulf Sjögren

- 20 -

SISTA MANUSDAG FÖR VÅR-LOGGEN ÄR 24 FEBRUARI 2003

Vårloggen 2003 kommer ut under vecka 12. För att det ska fungera med vakt-
listor och inbetalningskort är det ett måste att redaktionskommittén har samtli-
ga bidrag senast 24 februari 2003.
Skicka gärna med bilder. Manus lämnas till Kristina Holst, e-post adress: 
gravyrform@telia.com
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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.

AVGIFTER
Vid utdebitering av årets avgifter har det visat sig råda en viss osäkerhet
över vad man betalar för, så låt mig fösöka reda ut begreppen. Följande
står att läsa i årsmötesprotokollet från 22/2-90:
"årsmötet beslutade att fr.o.m. 1990 skall samtliga avgifter till ÖBK
samordnas till ett betalningstillfälle."
Det betyder att medlem som har båtplats i hamnen och utnyttjar vinterplats
i Askvik betalade våren 2002 följande avgifter: 

Medlemsavgift 2002 
Sjösättning våren 2002
Grundavgift för bryggplats 2002
Hamnavgift för bryggplats 2002
Upptagningsavgift hösten 2002
Uppläggningsavgift vinter 2002/2003

Björn Björling

TRYGGARE OMBORD - MED SÄKERHETSBESIKTNING
Vi vill gärna att någon motorbåtsägare går kurs i säkerhetsbesiktning. Kurser
brukar anordnas av SMBF vid Sätra båtklubb, en lördag och en söndag under
mars månad. ÖBK betalar avgiften, lunch och kaffe serveras båda dagarna. Om
intresse finns ring Margaretha Björklund tel. 776 23 00.

UPPHITTAT I HAMNEN
Ett par glasögon hittades i våras i samband med sjösättningen som sedan dess
legat i korvkiosken. Kontakta Kristina Holst tel. 08-745 35 23.

DESSUTOM NÅGRA RADER TILL ÖBK-U
Ett stort tack till våra duktiga ungdomar som stått och grillat korv, kokat kaffe,
tvättat båtar och inkasserat pengar för dito.
Tack för servicen!



Protokoll fört vid extra årsmöte i Österhaninge Båtklubb torsdag 10 oktober 2002
Plats: Fredrika Bremerskolan, matsalen
Antal närvarande: 53 personer, se bilaga

§ 1 Mötets öppnande och fråga om mötets stadgeenliga utlysande
ÖBKs ordförande Margaretha Björklund, hälsade de närvarande välkomna
och förklarade det extra årsmötet öppnat samt ställde frågan om mötets
behöriga utlysande.

Extra årsmötet godkände mötets utlysande.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet godkändes, se bilaga.

§ 3 Val av ordförande för  extra årsmötet
Valdes: Bengt Fryxell
Val av sekreterare för extra årsmötet
Valdes: Lisbeth Odenhammar

§ 4 Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare
Valdes: Stig Asplund och Robert Johansson.

§ 5 Styrelsens information med anledning av branden i klubbhuset Berget 
Skärgårdsstiftelsens krav
· Återuppbyggnad av Berget på befintlig grund
· Exteriört lika, röd takpanna
· Återanvändning av ursprungligt materiel
· Rivning bekostas av ÖBK
· Dokumentation av byggnadsdetaljer vid rivning

Skärgårdsstiftelsens åtaganden
· Arkitektkostnad relationsritningar
· Byggnadslovskostnad
· Eldning av rivningsavfall
· Förlängning av arrendet med 10 år totalt 25 år
· Oförändrad arrendekostnad

Försäkringsbelopp
Lösöre 184.500 kr
Självrisk 10% av basbelopp
Berget 606.000 kr
självrisk 20% av basbelopp
Egendomsförsäkring 70.000 kr
självrisk 0 kr
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Förslag nytt klubbhus
· Utvändigt enligt Skärgårdsstiftelsens krav
· Interiör enligt eget förslag
· Inköp av stomme inkl resning
· Eget arbete
· Fortlöpande information på klubbens hemsida och anslag i hamnen

Budgetkalkyl
Anbud 1 Anbud 2

Stomme inkl resning 265.000 490.000
Rivning, inredning,
utvändig målning
med eget arbete 280.000 280.000
Summa 545.000 770.000

§ 7
Extra årsmötet beslutade
· att ge styrelsen fullmakt att förhandla och göra inköp för återupp-
byggnad av klubbhuset Berget inom ramen för tecknat försäkrings-
belopp.
· att vid kommande ordinarie årsmöte tas beslut om eventuellt
ytterligare medel behövs. 

- 23 -
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SOMMAREN 2002 UR TÄVLINGSKOMMITTÉNS PERSPEKTIV.
Det kan verka onödigt att skriva att det bara varit sol, sol och åter sol i sommar, men
det måste ändå dokumenteras tycker vi i tävlingskommittén. Nu ligger redan de fles-
ta båtar på land och väntar på täcket för vintern, men det är väl lika bra det, så att vi
kan hämta lite nya krafter till nästa år.
Som vanligt var det vid tävlingsdags en skara pigga och seglingslystna deltagare som
varje skepparmöte var ivriga att få reda på vilken bana som väntade. Vi hoppas att
alla är nöjda med årets banval och att alla har fått sitt vad gäller tävlingsmoment, tid
för sockerkaksbak m.m.
Fredrik Hammarqvist med X-it utsågs i år till klubbmästare. Prisutdelningen ägde rum
när vi kommit till kaffet efter en god middag på Dalarö Societetshus. Lokalen var ny
för i år och vi fyllde den nästan till bristningsgränsen när alla ca nittio höstrusksegla-
re och andra klubbmedlemmar med styrelsen i spetsen samlats.  Striden bland eliten
i toppen är hård men Fredrik och hans besättning som tidigare i år vunnit Skoja Cup,
blev för svåra när de även vann Höstrusket. Som god tvåa kom Mikael Lindh i Ebba
Gul och trea Lars Schelander med Flash-Dance. Vi i tävlingskommittén ber att få
instämma i gratulationerna till samtliga pallplatsplacerade.
Året inleddes i år som sig bör med Skoja Cup i början på juni. Det blev mycket sol och
lite vind på den för dagen valda envarvsbanan. Diskussioner fördes om att korta
banan eftersom många bara låg och drev utan att komma någon vart, men alla kom
till slut i mål.
Dagens Sportmanship som infördes vid våra tävlingar förra året, för att inte bara pre-
miera vinnaren utan även uppmärksamma andra rådiga, roliga och uppskattade hän-
delser under dagen, tilldelades denna gång  Derrek för sitt mod att ställa upp och
segla trots att han har en långsam båt. Skoja Cup vanns av X-it med Flash-Dance
som tvåa och Trollungen trea. 
Det blev ett Kräftkör i år igen. Med festkommitténs hjälp dukades borden efter en dags
härlig segling. Att kräftorna, och vad det nu var till, smakade underbart behöver väl
knappast tilläggas.
Segrade i år gjorde Ebba Gul före X-it och Ripp Rapp som tvåa och trea. Kvällen blev
sen som sig bör, men vem kan gå och lägga sig tidigt en sån här kväll.
Somliga ger allt i tävlingarna, men att ta i så att tänderna ryker tyckte tävlingskom-
mittén räckte till Dagens Sportmanship vid Höstrusket. Vi hoppas att priset fungerade
som lite plåster i såret.
I år har 18 båtar deltagit i klubbmästerskapet, d.v.s. seglat minst två seglingar. Det är
en mer än förra året då vi var 17 st.  Totalt har vi varit  26 st. som varit med på någon
av våra tre seglingar. Erfarenheten säger oss att antalet deltatagare varierar från år
till år, men vi ser gärna fler båtar till start nästa år. Bestäm dig därför redan nu  för att
du skall vara med i nästa års seglingar, och tänk på att det viktigaste för dom flesta
av oss är inte att vinna utan att deltaga och ha kul, samtidigt som vi alltid lär oss
något.
Tävlingskommittén hoppas till slut att ni är nöjda med årets seglingar. Om inte  - vill
vi att ni hör av er.

På återseende nästa sommar önskar tävlingskommittén genom
Ove
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SKOJA 2002-06-08
Spinnaker Omräknad Plac

Båtens namn Typ Ägare Mättal Ja Nej tid
X-It X-99 F Hammarqvist 1,25 X 04:14:56 1
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 1,11 X 04:16:35 2
Trollungen Maxi 999 A Lindén 1,15 X 04:20:40 3
Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 1,15 X 04:24:41 4
Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 1,07 X 04:26:00 5
Ronett Maxi 1000 H Zetterström 1,13 X 04:28:01 6
Marelin Linjett 33 K Björklund 1,14 X 04:30:02 7
Lambada Maxi 999 J Löfgren 1,12 X 04:30:48 8
Ettan Windex 92 H Andersson 1,07 X 04:34:07 9
Linea Linjett 35 H Ivarsson 1,14 fock 04:36:21 10
Bali Vagabond B Fryxell 1,04 X 04:43:34 11
Comtesse Comfort 32 G Svensson 1,08 X 04:44:01 12
Vita Björn Omega 28 D Ekström 1,04 X 04:45:38 13
Madam Arcona 32 L Hessling 1,11 X 04:52:08 14
Anemon Compis H Svedberg 1,06 gen 05:08:41 15
Minas Becker 22 G Eriksson 0,90 X DNF

Vinnare av "Skoja Sporsmanship" :  Pejd
Startnummer 5, Soleado, vann utlottningen av dagens bonuspris.

SKOJA CRUISING 2002-06-08
Aurvandil 806 M Larsson 1,06 X 03:25:04 1
Skoja X-79 S Johansson 1,10 fock 03:31:27 2

Vi gratulerar årets klubbmästare 2002, Fredrik Hammarqvist.

- 25 -
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KRÄFTKÖRET 2002-08-17 Spinnaker Omräknad
Båtens namn Typ Ägare Mättal Ja Nej tid Plac
Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 1,07 X 04:00:54 1
X-it X-99 Hammarqvist 1,25 X 04:07:16 2
Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 1,15 X 04:20:57 3
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 1,11 X 04:24:41 4
Trollungen Maxi 999 A Linden 1,12 X 04:25:06 5
Comesse Comfort 32 G Svensson 1,08 X 04:27:21 6
A-Train Luffe 37 T Edvinsson 1,23 X 04:27:39 7
Linea Linjett 35 H Ivarsson 1,15 X 04:28:38 8
Ronett Maxi 1000 H Zetterström 1,13 X 04:28:56 9
Marelin Linjett 33 K Björklund 1,14 X 04:29:49 10
Peijd Accent 26 L-G Nilsson 1,03 X 04:31:06 11
Skoja X-79 S Johansson 1,11 X 04:37:40 12
Catch RB 111 F Björling 1,17 fock 04:39:05 13
Vita Björn Omega 28 D Ekström 1,04 X 04:46:26 14
Vitesse Svea B Kvist 1,14 X 04:46:33 15
Madam Arcona 32 L Hessling 1,11 X 04:49:26 16
Ackso Soling A Åman 1,14 X 04:50:07 17
Flying Amanda Linjett 32 K Ullmanen 1,09 X 04:58:05 18
Lambada Maxi 999 J Löfgren 1,11 fock 04:59:20 19
Anemon Compis H Svedberg 1,06 gen 05:00:10 20
Ösmo1 WesterlyCirus P Norberg 0,84 X 05:02:24 21

HÖSTRUSKET 2002-09-21 Spinnaker Omräknad
Båtens namn Typ Ägare Mättal Ja Nej tid Plac
X-it X99 Hammarqvist 1,25 X 03:49:14 1
Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 1,07 X 03:51:57 2
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 1,11 X 03:52:05 3
Ackso Soling A Åman 1,14 X 03:57:00 4
Catch RB 111 F Björling 1,17 X 03:57:17 5
Linnea Linjett 35 H-G Ivarsson 1,15 X 04:01:13 6
Comtesse Comfort 32 G Svensson 1,08 X 04:02:56 7
Trollungen Maxi 999 A Linden 1,12 X 04:03:07 8
Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 1,11 fock 04:05:40 9
Ronett Maxi 1000 H Zeterström 1,13 X 04:09:00 10
Vitesse Svea-X B Kvist 1,14 X 04:12:25 11
Ettan Vindex 92 H Gustavsson 1,07 X 04:12:28 12
Cenita Cenit 33 K Olsson 1,13 X 04:13:29 13
Lambada Maxi 999 J Löfgren 1,11 fock 04:17:17 14
Marelin Linjett 33 K Björklund 1,14 X 04:17:44 15
Manito Contrast 33 P Gustavsson 1,16 X 04:19:59 16
Madam Arcona 32 L Hessling 1,11 X 04:25:40 17
Bali Vagabond B Fryxel 1,04 X 04:37:48 18
Olivia Scanmar 33 O Öberg 1,10 X 04:43:34 19
Pejd Accent 26 L-G Nilsson 1,00 X DNS
Vita Björn Omega 28 D Ekström 1,04 X DNS
Boing Svea-X A-M Schlyter 1,10 X DNS
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KLUBBMÄSTERSKAP 2002

Vid lika poäng avgör Höstrusket                       Placering för resp. tävling
Kräft- Höst-

Båtens namn Typ Ägare Skoja köret rusket KM (Poäng)
X-it X 99 Hammarqvist 1 2 1 1 2
Ebba Gul Comfort 26 M Lindh 5 1 2 2 3
Flash-Dance Comfortina32 L Schelander 2 4 3 3 5
Ripp Rapp Facil 35 S Hansson 4 3 9 4 7
Trollungen Maxi 999 A Linden 3 5 8 5 8
Comtesse Comfort 32 G Svensson 12 6 7 6 13
Linnea Linjett 35 H-G Ivarsson 10 8 6 7 14
Ronett Maxi 1000 H Zetterström 6 9 10 8 15
Marelin Linjett 33 K Björklund 7 10 15 9 17
Catch RB 111 B Björling 13 5 10 18
Ettan Vindex 92 H Gustavsson 9 12 11 20
Ackso Soling A Åman 17 4 12 21
Lambada Maxi 999 J Löfgren 8 19 14 13 22
Vitesse Svea-X B Kvist 15 11 14 26
Bali Vagabond B Fryxel 11 15 27
Vita Björn Omega 28 D Ekström 13 14 16 27
Madam Arcona 32 L Hessling 14 16 17 17 30
Anemon Compis H Svedberg 15 20 18 35
Cenita Cenit 33 K Olsson 13
Manito Contrast 33 P Gustavsson 16
Pejd Accent 26 L-G Nilsson 11 18
Olivia Scanmar 33 O Öberg 19
A-Train Luffe T Edvinsson 7
Skoja X-79 S Johansson 12
Flying Amanda Linjett 32 K Ullmanen 18
Ösmo1 WesterlyCirus P Norberg 21
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