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Österhaninge Båtklubb har 
på årsmötet efter förslag 
från redaktionskommittén 
beslutat sig för att utkomma 
med fyra nummer i  
A4:a format istället för 
med två nummer i A5. 

Första året med nya formatet 
blev lite experimentellt då 
vi startade från början med 
att ta fram nya 
mallar och layout som passar 
det nya A4:a formatet. De 
olika numren av Loggarna 
har haft lite olika utförande 
och inriktning. Den stora 
satsningen gjordes i år på 
sommarnummret. Det 
numret skiljer sig därför 
lite från de övriga som 
innehåller mer specifik 
klubbinformation. 

I år fyller Klubben 
50 år vilket förstås 
uppmärksammas och 
firas med en maffig 
jubileumsskrift. Den 
har tagit ganska mycket 
tid i anspråk varför Ola 
Persson, vår webbmaster, 
har producerat denna 
Höstlogg. 
Verksamheten har gått bra 
förutom att vi fortfarande 

har lite svårt att få våra 
medlemmar att delge 
oss sina erfarenheter och 
att vi (hrm) dragit över 
budget lite grand. Vi lovar 
bot och bättring och skall 
försöka fortsätta att göra 
Loggar av bra kvalitet till 
billig kostnad. Vi kommer 
igen med nya krafter och 
fullt manskap till nästa 
verksamhetsår. Vi hoppas 
då att vår verksamhet har 
satt sig och att vi med 
ökande rutin kan göra en 
bra klubbtidning ännu 
bättre. 

Vi efterlyser också fler 
skribenter för att få fler 
infallsvinklar på klubblivet. 
Kom ihåg att ni inte 
nödvändigtvis behöver 
skriva själv utan att det 
oftast räcker med att ni 
delger någon i kommittén 
det ni vill framföra så att vi 
kan skriva ner det. 

Hör av er till oss, vi tycker 
även om skvaller! 

Hälsningar 
Carolin & 
redaktionsgänget.

Från redaktionskommittén

Nya medlemmar 2005 Familjemedlem i Matrikeln

Det finns nu möjlighet att få med en familjemed-
lems namn i ÖBKs Matrikel. 
Skicka ett mail till bo.wigle@telia.com eller brev till 
Bo Wigle, Ramsdalsvägen 79, 136 68 Haninge med 
familjemedlemmens
 · förnamn
 · efternamn
 · födelsedatum
 · yrke  
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Ordförande har ordet

Viktiga datum 
hösten 05 & vintern 06

Styrelsemöten 2005/ 2006
klubbhuset Berget kl. 19.00
- 24 november
- 8 december
- 11 januari 2006

Årsmöte15 februari 2006

De första frostnättarna 
har redan passerat och 
sommarens väder kan 
summeras som en ganska 
normal Svensk sommar. 
Den rika algblomningen 
förhindrade många härliga 
bad under värmeböljan 
men höstens soliga varma 
dagar har förlängt badsä-
songen med några veckor.

50 år
Klubben firade sitt 50-års 
jubileum den 4 juni med 
en härlig buffé, sång och 
dans i vårt nya klubbhus 
som kompletterades med 
två inhyrda partytält. Under 
resning och nedmontering 
av tälten vräkte regnet ner. 

Men under fästen var det 
uppehåll och stundtals 
stjärnklart.
Tack alla som hjälpte till 
med alla arrangemang 
runt vårt jubileum

Sommarens aktiviteter 
som Trosa eskadern, 
Bryggkampen, Skoja Cup,  
Midsommar, Kräftköret, 
Bronspropellern och 
Höstrusket har som  
vanligt genomförts med 
glans av våra engagerade 
medlemmar i respektive 

kommittéer. Men var är alla 
Ni motorbåtsägare som 
inte deltog i tävlingsleken 
om Bronspropellern? 
Alla kan delta bara båten 
framdrivs av en motor.  
Och var är Ni yngre seg-
lare i klubben, snart är det 
rena pensionärsträffen som 
tävlar om Klubbmäster-
skapet. ”Tävlingarna” är 
ju till för att vi skall träffas 
och ha kul samt äta en bit 
tillsammans under kvällen 
i gemytliga former.

I hamnen har trädgårds-
gänget planterat rosen-
buskar och blommor runt 
klubbhuset vattnat och 
skött gräsmattan under 

s o m m a r e n . 
Till våren 
kommer det 
att prunka i 
rabatterna. 
Det gamla 
jo l leskjulet , 
skolans ti-
digare dass 
och förråd, 
håller nu på att 

rustas och ses över så att  
ÖBK-U får en lokal för 
reparation och jollevård.

Länsstyrelsen har kallat alla 
intressenter på Gålö till ett 
samrådsmöte i september. 
Länsstyrelsen föreslår att 
Gålö skall bli naturreser-
vat. Länsstyrelsens förslag 
till beslut, beteckning  
511-2003-69364, kan stu-
deras i Haninge kommuns 
informationsavdelning.
Skrivelsen kommer även 
att finnas tillgänglig i 

Klubbhuset. Vi kommer 
att bevaka och informera 
om vad narurreservatsbe-
slutet kommer att medföra 
för ÖBKs del. Gå även in 
på ÖBK hemsida www.
obk.se som vi försöker 
hålla uppdaterad.

Samarbete har även inletts 
med angränsande båtklub-
bar vad gäller nattvakt och 
bekämpning av stölder i 
hamnen.

Årsmöte
Valkommittén som be-
står av Kjell Blomström,  
sammankallande, Lars  
Generyd, Anki Elleström 
går nu in i ett intensivt 
skede för att kunna  
presentera en mandat-
lista i Vinter Loggen inför  
årsmötet. Hjälp valkom-
mittén och ställ upp ett år 
för ÖBK i någon av kom-
mittéerna. Ju fler vi är som 
hjälps åt ju mindre arbete 
på var och en.

Enligt § 10 i våra stadgar 
angående motion till  
årsmötet står det; Förslag 
från en eller flera medlem-
mar (motion) ska skriftli-
gen vara styrelsen tillhanda 
senast den 1 december 
året före årsmötet.

Även denna vinter  
kommer vi att ha infor-
mationskvällar och cirklar. 
Mer om utbudet längre in 
i Loggen.

Den 28 december är den 
egentliga födelsedagen för 
ÖBK. Vi tänker fira med 
öppet hus i klubbhuset 
med kaffe och julgotter. 
Det skulle vara roligt om 
vi även kunde ha en foto-
utställning med bilder från 
ÖBK, Då och NU. Titta 
i Ditt fotoalbum om Du 
har några bilder som vi 
kan låna, tänk på att vi alla 
är amatörer när det gäller 
foto.

Vi ses i hamnen
Margaretha
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Vad har hänt i hamnen under säsongen?   

-Vi har hjälpt våra ung-
domar med att göra i 
ordning gamla jolleskjulet 
som ligger bakom klubb-
huset. Det höll på att sakta 
sjunka ner i leran. Vi har 
därför rätat upp det och 
förstärkt grunden. För 
att förhindra ytterligare 
sjunkning har vi också 
dränerat och fyllt ut diket 
bakom skjulet. Framöver 
kommer vi att vinterbona 
skjulet så att ungdomarna 
kan pyssla med sina  
jollar även när det är lite  
kallare. Dessutom har vi 
kvar en långsida att måla 
till nästa säsong. Hugade  
”målare” kan anmäla sig 
redan nu till mig så skall jag  
planera jobbet och fixa fram  
penslar och Falu rödfärg.

Jolleskjul
Sen har vi också ett nytt 
jolleskjul, det är skjulet 
som ligger mittemot  
mastkranen. Det har under 
takutsprånget på baksidan 
försetts med upplägg-
ningssparrar för mindre 
master under 11 meters 
längd. Tanken är att de 
små masterna blir lättare 
att komma åt samt att ge 
mer plats åt den ökande 
mängden långa ”pipor” i 
stora mastskjulet. Innan 
vintern kommer vi också 
att hänga dit skyddande 
presseningar till ”lilla” 
mastskjulet. 
I jolleskjulets högra 
arbetsbod finns nu en 
arbetsbänk som kan vara 

bra att använda när man 
meckar med sin båt. Har 
ni överblivna verktyg eller 
dubletter tar vi gärna emot 
dom för att bygga upp en 
liten vertygspark som alla 
kan utnyttja. Hur ofta har 
man inte fått åka hem och 
hämta verktyg som man 
behöver när man skall 
göra något på sin upplagda 
båt?

Ny gammal grund
Som ni kanske har märkt 
har nu vårt fina klubbhus 
fått en inklädd grund som 
i gammal tradition tjärats 
svart. Det börjar också bli 
riktigt snyggt och propert 
kring klubbhuset. Vår  
inofficiella trädgårdskom-
mitté anförda av Evy 
Asplund har gjort ett  
fantastiskt arbete och 
utfört tidstypiska  
planteringar med gamla 
fina trädgårdsväxter från 
förr, sådana som rådjuren 
inte gärna äter. Vi har 
dessutom fått en snygg 
gräsmatta runt altanen. 

Larm
Toaletterna har fått nya 
spolningsmekanismer. De 
gamla hängde ofta upp 
sig och fyllde tanken i  
onödan. En liten varning 
är dock på sin plats! Om Ni 
hör larmet som indikerar 
att tanken är full stängs allt 
vatten automatiskt av och 
toaletten går inte att spola. 
Om ni ändå är tvungna 
att göra – det ni måste så 

får ni i nödfall ta en hink  
vatten att spola med. Men 
alla ni som hör larmet ljuda  
måste omedelbart ringa 
någon styrelsemedlem så 
att vi kan beställa tömning 
och undvika översväm-
ning. (Larmet sitter på 
landsidan av toahuset och 
lyser efter fyllnadsgrad 
med olikfärgade lampor.)

Kommande vår är det 
den planerade strandför-
stärkningen och inoljning 
av bryggorna som står på 
programmet.

Klubbholmen
På klubbholmen har Dan 
Gerdes dykt och satt dit en 
ny kätting till bojen. Vi var 
dessutom ute i vintras och 

eldade upp rishögen vid 
badstranden. I vinter skall 
vi försöka samla lite flera 
”gubbs” som kan släpa 
fram rishögen som ligger 
lite längre in i skogen och 
elda upp även den. 

Det har faktiskt blivit en 
hel del utfört i år även om 
det har varit lite trögt att 
få folk att ställa upp vilket 
är synd då vi faktiskt har 
riktigt trevligt när vi håller 
på och pysslar. 

Till sist vill jag uppmana 
alla att regelbundet se 
över sina stöttningar och  
pressar under torrsätt-
ningsperioden. Då slipper 
ni obehagliga överrask-
ningar i vår.

Hälsningar Börje!

Vår hamnmästare Börje Pahlén berättar

Här torrsätts Stene Hanssons felparkerade bil  inför den kommande vinter-
vilan

Var skall jag lägga den nya Maxin?
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- Det blev ganska tufft för 
kommittén i år då vi var 
kort om medlemmar och 
dessutom ganska oruti-
nerade. Trots det ville vi 
pröva lite nya idéer som vi 
hoppas uppskattades av 
våra deltagare. Vi förändra-
de Skoja cup- banan genom 
att lägga in en liten trevarvs 
rundbana innan målgången 
för att skapa ett moment 
av bankappsegling på vår 
distanskappsegling. Det 
var mycket tjusigt att se alla  
båtar samlade framför bäs-
ta åskådarplats på klubb-
holmen inför målgång. Vi 
eftersträvar dessutom att 
få bort halvvindsbenen, 
trots alla kulinariska läcker-
heter som brukar förtäras 
på dessa, och försöker 
lägga banorna så att de 
får mer karaktär av kryss- 
länsbanor. Det var för  
övrigt av den anled-
ningen vi bytte bana inför  
Höstrusket. På Kräftkö-
ret använde vi oss av en 
tvåvarvsbana. Det roliga 
med den är att det går att 
räkna ut en mellantid efter 
första varvet. Efteråt går 
det då att avgöra vilka som 
började bra och vilka som 
avslutade bra. Själv låg jag 
sexa efter första varvet 
men seglade sedan upp 
mig på andra varvet för att 
sluta som 3á.

Golfhandikapp
Eftersom vi främst tävlar 
för att bli bättre och säkra-
re seglare har också Lys-T 
införts som bygger på Gol-

handikapprincipen. Med 
det tillägget till Lysstalen 
ges möjlighet att jämföra 
sin egna prestationer mot 
tidigare gjorda placeringar. 
Det verkar som inte riktigt 
alla ännu förstått finessen 
med detta men förhopp-
ningsvis blir våra presen-
tationer av systemet lite 
mer pedagogiska till nästa 
säsong. 

Mastbrott
Under kappsegling upp-
täcks obönhörligt en båts 
brister. I år  uppdagades 
ett konstruktionsfel på LG 
Nilssons båt som drabba-
des av ett masthaveri när en 
illasinnad by krängde ner 
båten. Trots eländet med 
masthaveriet får man ändå 
vara glad att det inträffade 

på vår tävling istället för 
på semester på Ålands 
hav. (Själv fick vi en rejäl 
slänggipp vid samma 
tillfälle.)

Vi har också haft en del 
diskussioner om det är rätt 
och riktigt att göra avsteg 
från 96 timmarsregeln när 

Sammanfattning av årets tävlingsverksamhet
det gäller val av fock eller 
genua. Lysreglerna ger 
dock inte samma möjlighe-
ter till undantag på den här 
punkten som de gör med 
att välja spinnaker eller ej 
på skepparmötet. Vi vill 
därför längre fram samla så 
många klubbseglare som 
möjligt för att besluta hur 
vi skall hantera fockfrågan. 

Familjekamp
Roligt i år är att det har 
tillkommit några nya båtar. 
Vi behöver lite nytt blod 
till vårt glada tävlingsgäng. 
Nytt blod hoppas vi också 
på till motorgångsracet. 
Under några år har Pro-
pellerkampen varit ett 
matchrace mellan famil-
jerna Sjögren och Asplund. 
Nu går det rykten om att 
deltagarantalet kommer att 

öka med åt-
minstone 33 
% till nästa 
säsong. Vi 
får se hur 
det går. Det 
verkar som 
fler motoris-
ter nu börjar 
upptäcka våra 
täv l ingsar-
rangemang. 

Bryggkampen
Stora bryggkampen  Vårt 
stora samarrngemang som 
brukar inleda båtsäsongen 
blev i år inte så välbesökt 
som tidigare år då meteo-
rologerna hade lovat bus-
väder. Nu blev det inte så 
farligt vilket återspeglades i 
att fler kom till Askvik un-

der eftermiddagen. På jubi-
leumsfesten efteråt var det 
dock fullsatt i klubbhuset.

Nya tag
Till nästa år skall vi försöka 
förbättra marknadsföring-
en av våra arrangemang. 
Men vi funderar också 
försöka hålla igång med lite 
vinteraktiviteter. Om in-
tresse finns kanske det går 
att få fram någon föreläsare 
som tex berättar om hur det 
går till att segla matchrace. 
Ta gärna kontakt med oss 
med önskemål på lämpliga 
ämnen och håll koll då och 
då på hemsidan. 

Vi har haft ett litet sam-
arbete med GBK  genom 
att skjuta iväg deras Höst-
rusk samtidigt med vårt. I 
gengäld fick vi låna deras 
flyttbara ensmärken och 
startutrustning. Det blev 
en lyckad start för alla del-
tagare och många båtar på 
vattnet vilket är detsamma 
som bra propaganda för 
seglingssporten. Vi skall 
till nästa år bättre försöka 
samordna våra tävlingar 
med andra klubbar för 
att undvika krockar i täv-
lingsprogrammet. Men för 
att upprätthålla vår höga 
målsättning behöver vi bli 
fler som jobbar med täv-
lingsverksamheten. Frivil-
liga tar ett steg framåt och 
anmäler sig till mig eller 
valberedningen. 

Jonas Edvinsson berättar om årets säsong
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Hög klass
- Det råder ingen tvekan 
om att det är hög klass 
på våra seglare som  
brukar utmärka sig med 
fina resultat även på utom-
stående tävlingar. 

Lidingö runt seglades i 
år av Mikael och Anders. 
Resultatet blev en etta och 
tvåa.

Ornö runt var den första 
större tävlingen i närom-
rådet. Som vanligt ställde 
många ÖBK-båtar upp. 

Resultaten blev följande:
Janne Rensvik
Flykt   4
Mikael Lindh
Ebba    7
Anders Åhman
Vision 2  16
Jonas Edvinsson
Agnes    20
Anders  Lindén
Trollungen  24
Lasse Schelander
Flash-Dance  26
Hans Zetterström
Ronett   69
Kajus Ulmanen
Flying Amanda  96

Peter Norberg, Lasse 
Schelander  och Micke 
Lindh, den här gången i 
Magnifiken ställde upp i 
Sommarnattävlingen  som 
genomfördes i hällande 
ösregn och mestadels svag 
vind. Peter kom efter 
heroiskt kämpande på 
femte plats och Lasse 
lyckades kapa åt sig en 
meriterande andra plats. 
Det blev dock alldeles för 
vått och kallt för Mikael 

som avbröt seglingen i ett 
tidigt skede.
Anders Åhman seglade 
kort därefter upp sin båt till 
Öregrund och ställde upp 
i stortävlingen Roslagen 
Sea Race och blev mycket 
övertygande totaltvåa. 

På Östersjömaran, den 
tuffa tvåmanshavssegling-
en hamnade Putte Lindén 
i år på en hedrande 11 
plats.

Gotland runt äventyret  
gästades i år av tre ÖBK- 
båtar som försökte  
bemästra både bleken 
och algbälten. Listigast 
och bäst seglade Anders  
Åhman som kapade åt 
sig en 12:e plats i ORC 2.  
Lasse S placerade sig som 

46:a i samma klass. För LG- 
Nilsson blev 21:a i IMS 2.
Oxnörundan gästades i 
år från vårt håll av Stene 
Hansson

I Hsb-racet seglade 
tre ÖBK-båtar. Bosse  
Skarström med Nyfiken 
Gul, Anders Åhman med 
X-95:an och Mikael Lindh 
med Ebba Gul. Bäst gick 
det för Mikael och Anders 
som seglade till sig en  
andra och tredje plats. 
Gålökannan vanns i år 
av Mikael Lindh. Anders  
Åhman kom 3:a Sten 
Hansson kom 10:a och 
Carolin Platzek kom 24:a 
i Magnifiken.

Tävlingskommitténs ord-
förande har också hunnit 

ÖBK Klubbmästerskap 2005
Båtens namn Skeppare Skoja Cup Kräftköret Höstrusket Plac
Ebba Gul M Lindh 1 1 30 1
Agnes J Edwinson 13 3 1 2
Flash-Dance L Schelander 2 2 3 3
Ripp Rapp S Hansson  4 2 4
Linnéa H-G Ivarsson  5 4 5
Contra C Platzek 3 9 16 6
Ronett H Zetterström 4 8 8 7
Flykt J Rensvik 8 7 9 8
Marelin K Björklund 6 10 10 9
Lambada J Löfgren  18 7 10
Ettan H Andersson  15 11 11
Titanic P Norberg 9 18 30 12
Madam L Hessling  14 14 13
Bali B Fryxell 5  30 
Vision II A Åhman  6 30 
Bonnie F Lundqvist 7  30 
Lilla Blå J Norberg 10  30 
Lilla Blå J Rudheden   15 
Matilda H Carlsson  11 30 
Cenita K-O Ohlsson 11  30 
Flying Amanda K. Ullmanen  12 30 
Beck99 H Törnblom 12  30 
Esset D Gerdes  13 30 
Vahine L-G Nilsson  18 30 
Amanda D Ydén 30 30 17 
Gullmar VIII A Lundin 30 30 12 
Dolly B Björling 30 30 13 
Trollungen A Lindén 30 30 5 
Ceerio R Johansson 30 30 6 

med att tävla lite, i Nf-klas-
sen. Totalt blev han 5:a.
Banseglingen Jungfrut-
riangeln besöktes i år av 
Anders och Mikael som 
kunde åka till Höstfesten 
som etta och 13.

Det har också seglats en 
del Soling under Hösten. 
Efter att ha drivit om-
kring i bleket kring Tjörn 
trailade Anders Åhman 
sin Soling till Djurgården 
för att segla Vikingarnas 
öppna inbjudningsre-
gatta. Det resulterade i en 
övertygande Lysklasseger. 
Starkt gjort!

Ha en trevlig höst.
Jonas
och tävlingskommittén.



�  HöstLoggen oktober 2005

Går vi baklänges in i framtiden?
Klubbverksamheten i vår lilla ideella förening är på 
dekis – i alla fall i nedförsbacken! 
Under senare modern tid har vi sett att allt färre  
medlemmar i vår lilla båtklubb känner idealiteten pocka 
och brinner för att bidra till den gemensamma verksam-
heten när det kommer till ”skarpt läge”. Att däremot 
vara med och ”konsumera” gemensam verksamhet och 
njuta av en billig hamnplats i en alltid välskött hamn är 
desto trevligare. Som en följd av detta syns alltid samma 
ansikten i klubben när arbetsuppgifter skall utföras och 
dessa ansikten blir allt rynkigare och slitnare för varje år 
eftersom alltför många medlemmar helt enkelt skiter i 
den ideella föreningens viktigaste byggsten –solidariteten. 
Detta slitna ord, ofta missbrukat och missförstått är 
likafullt det ideal som vår och all annan ideell förenings-
verksamhet bygger på. 

Vad är då mitt syfte med att fyra av denna gruvliga 
bredsida? Jag är helt enkelt orolig för framtiden! Skall 
vi på sikt överleva som ideell förening måste vi börja 
agera. Vad händer när den gamla aktiva generationen 
inte längre orkar bidra med sina arbetsinsatser? Vilka 
skall då driva verksamheten framåt? Det är helt 
enkelt en framtidsfråga som måste få ett svar och det  
ganska snart med tanke på våra aktiva medlemmars höga  
medelålder. Jag kan se två  framtida utvecklingslinjer. 

Antingen får vi börja köpa in tjänster till marknadspris 
och utvecklas till att bli en marina. Men att vi med vår 
begränsade storlek och små expansionsmöjligheter 
skulle ha en chans att på kommersiell basis överleva är 
inte troligt, inte ens med en verksamhet på miniminivå. 
Årskostnaden för en båtplats i Askvik skulle bli skyhög. 
Eller…så kan vi bygga vidare på föreningstanken och se 
till att vi får fler medlemmar att dra sitt strå till stacken 
och bli mer delaktiga i klubbverksamheten. 

Ja, jag vet att nutidsmänniskan slits mellan arbete, barns 
träning samt tusen andra fritidsverksamheter. Det är 
den standardursäkt som alltid framförs när detta ämne 
kommer upp. Men, va tusan! Alla har faktiskt möjlighet 
att göra egna val! Vi kan inte i alla skeden av livet göra 
allt! Blir vår fritid allt för pressad kanske vi bör avstå från 
den aktivitet som är minst rolig eller mest krävande. 

Båtsport är en relativt dyr materialsport som  
ställer stora krav på goda hamnanläggningar. Då kan 
det vara frestande att gå med i en ”billig” ideell fören-
ing som kan erbjuda bra infrastruktur och verksamhet.  

Att denna ”billighet” baseras på medlemmars ideella 
arbete blundar man gärna för. En rakryggad hållning 
från de som är ute efter en kravlös parkeringsplats till 
sin båt torde därför vara att vända sig till kommersiella 
marinor som ex Karlslund. Där betalar man marknads-
mässigt för och kan välja graden av infrastruktur och 
service som man finner nödvändig och slipper all onö-
dig samvaro med andra båtägare.

Om vi vill visa respekt för de som medlemmar som 
byggt upp den här klubben till vad den är idag och inför 
de allt färre tappra som nu ideellt bygger vidare måste vi 
förändra synen på hur framtida klubbverksamhet skall 
bedrivas. 

Låt mig först konstatera att vår föreningsverksamhet 
bygger på organisationsprinciper från för–förra seklet. 
Terrängen stämmer helt enkelt inte längre med kartan. 
Då var ideella föreningar en viktig faktor i samhällsbyg-
gandet. Den viktigaste kampen då gällde helt enkelt 
rätten att överhuvudtaget få organisera sig i föreningar 
vilket var en grundbult i vår demokratiska utveckling. 
Idag har vi en mogen demokrati men föreningsvärlden 
är fortfarande organiserad på samma sätt som i folkrö-
relsernas begynnelse.   

Skulle jag bli kung för en dag och stärka den ideella 
föreningens viktigaste byggsten, solidariteten skulle jag 
använda det demokratiska marknadssamhällets mest  
effektiva vapen. Jag skulle helt enkelt slå till mot de icke 
ideella medlemmarnas mest ömma punkt, nämligen 
plånboken. Vi måste helt enkelt inse att vårt nuvarande 
moderna samhälle snarare bygger på kommersialism än 
på solidaritet och att vi måste förhålla oss och anpassa 
vårt ideella föreningsarbete föreningsorganisation till 
detta faktum. 

Tänk tanken att vi sätter ett kommersiellt pris på vår 
i stadgarna inskrivna arbetsplikt, en marknadsmässig 
summa som betalas tillbaka till aktiva medlemmar och 
som fryser inne för de som väljer att inte ställa upp. 
Tufft? Javisst! Kontroversiellt? Helt klart! Men vi 
kommer mycket tydligt klargöra skillnaden mellan 
kommersiell och ideell verksamhet. Genom att använda 
kommersialismens främsta vapen kan vi paradoxalt nog 
stärka idealiteten i vår lilla förening och ge blivande och 
existerande medlemmar ett val. 
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Rent föreningsorganisatoriskt är därför mitt konkreta 
förslag följande: 

Tänk på tvären! 
Lägg ner alla kommittéer utom valberedningen som 
utser vår styrelse. Styrelsen som ju utses av årsmötet 
(medlemmarna) beslutar vad som behöver utföras samt 
omfattningen på verksamheten. Låt sen styrelsen med 
valberedningens hjälp utse ansvariga samordnare för 
respektive verksamhetsområde. Dessa tar reda på vilka 
funktioner som behöver bemannas och gör upp anmäl-
ningslistor. Medlemmar som vill uppfylla sin arbetsplikt 
anmäler sig. När de har gjort sin insats för klubbkol-
lektivet får de tillbaka sin deposition. Förhoppningsvis 
kommer då viljan att bidra öka vilket kommer att fördela 
bördorna mer jämlikt mellan medlemmarna. De som 
ändå vill vara inaktiva får givetvis vara det men blir då 
av med sin deposition som av konkurrensskäl bör ligga 
i paritet med mer välutrustade kommersiella marinor.  

Hur skulle en verksamhet utan kommittéer kunna 
se ut? 
Om jag använder tävlingskommitténs verksamhet som 
exempel kan en person ha till uppgift att sätta ut 
startbojarna i vattnet till Skoja cup medan  

någon helt annan utför samma arbetsuppgift till  
Kräftköret. Den första personen har därefter fullgjort sin  
arbetsplikt (med undantag av rent obligatoriska  
uppgifter som vakthållning och städdagar) och är  
därefter fri att själv kunna delta i övriga tävlingar eller avstå.  
Istället för tre eller fyra aktiva i en kommitté som  
arbetar häcken av sig med all tävlingsverksamhet i klubben 
kan det istället bli uppemot 7-10 personer som under en  
samordnares ledning uppfyller sin arbetsplikt genom att 
utföra ett eller flera delmoment i olika verksamhetsslag 
som de är intresserade av eller vill vill utvecklas i. Alltså,  
organisation på tvären som är öppen för alla inte bara 
speciellt utvalda kommittémedlemmar. Idag är det  
gissningsvis ett 20-tal personer som är aktiva i klubbens 
olika kommittéer. Det är en bräcklig grund att bygga 
ideell verksamhet från. Vi är faktiskt uppemot 230 med-
lemmar varav alltför många nästan aldrig syns till när 
verksamheter och olika klubbarbeten skall genomföras.

För att kasta ytterligare bränsle på brasan kommer jag att 
lämna in ovanstående förslag som motion till styrelsen. 
Då gäller det för alla motståndare att mangrant sluta 
upp till årsmötet. Tänk tanken! Vad händer om förslaget 
skulle gå igenom på ett dåligt besökt årsmöte?

Hälsningar Mikael Lindh

Reseberättelse
Gotska Sandön 19/8-21/8 2005

Denna dag, den 19 augusti, hade vi väntat på länge. För 
Lasses del sedan slutet på 80-talet, då han funderade 
på att åka till Gotska Sandön med egen båt – något 
som uppenbarligen inte blev av. Tillfälle yppade sig i 
början av december 2004 då Kickis fritidsförening bjöd 
in till presentationsafton om Gotska Sandön inför en  
planerad resa dit. Efter en inspirerande presentation  
tror jag att alla närvarande anmälde sig på ”stående fot”. 
Det var verkligen medryckande.

För vår del blev det litet komplettering med packning på 
morgonen, stadig frukost i gott solsken och avresa med 
”Gullan” (vår bil) till Nynäshamn. Framme i hamnen 
upptäckte vi att folk redan satt på plats på båten och 
att det enda som saknades strax före avgång var herr 
reseledaren med sällskap. Emellertid dök de saknade 
upp i tid för avgång och vi lämnade kajen. Då dök vår 
matros Janne upp på scenen och förklarade vilka åtgär-
der vi skulle vidta i fall av besvärligheter. Ett tag fick vi 

intryck av att eldsvådor, haverier och sjösjuka hör till 
vardagligheterna på MS Gotska Sandön. Hans lärdomar 
klarade vi oss förutan, och vi kunde istället njuta av en 
härlig tretimmars båtfärd under klarblå himmel.

I stort sett exakt på utsatt tid stötte fartyget fören i den 
sandönska sandstranden (Las Palmas efter ett strandat 
fartyg) på den nordöstra sidan. Efter avlastning via 
langarkedja, informerade Erika (vår lägervärd) oss på 
klingande gotländska, vilka levnadsregler som gäller på 
ön och hur vi skulle inkvarteras m m. Promenaden till 
lägerplatsen tog ca en timme. De flesta valde att gå längs 
stranden (ca 4 km) och titta på det klarblå vattnet och 
den vita sanden. Kl 15.15 samlades vi för en vandring 
under vår guides ledning, till den nordvästra stranden 
– runt norra udden och åter till lägret vid 18-tiden. Det 
första vi såg var öns kapell som låg i en glänta med 
nyslagna ängar. Så fick vi se Elefanten, en av öns tre 
större stenblock. Senare på vandringen blev det både 
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Söndag förmiddag  ägnade vi till att reflektera, koppla av, 
städa innan vi åt vårt sista lagade mål mat på ön. Eftersom 
det var oklart var vi skulle borda båten, blev dagen något  
improviserad. Några var i väg och tittade på  
Shipkapasset andra passade på att njuta vid havet. Mor-
gonen var litet gråmulen men allteftersom dagen gick, 
blev det mer och mer sol. Vinden började friska i mer 

än tidigare men var nog måttliga 6 – 8 m/sek. Några 
timmar före beräknad avfärd med båten, gick vi rakt  
söderut ner mot S:t Annaes Udde, där vi skulle gå  
ombord. I härlig eftermiddagssol, väntade vi vid 
stranden. Några passade på att ta ett sista dopp, andra  
spanade efter båten. Så hördes motorljud och  
skrammel. Det var en gummibåt som fraktades på vagn  
efter en traktor. Den gummibåten och den som senare  
sjösattes från fartyget, användes sedan till att frakta gods 
och passagerare till och från båten. Snabbare än väntat 
var proceduren över och vi lämnade Gotska Sandön 
bakom oss, för många en helt ny erfarenhet rikare. Över 
guppigt hav for vi så mot Nynäshamn och efter ungefär 
50 minuter försvann ön i horisonten.

Ungefär 20.40 var vi framme vid kaj i tid för avlastning 
och hej då till alla gamla och nya vänner. En oförglömlig 
upplevelse rikare..

  

bad i härligt vatten och ornitologiska studier på mås 
och skarv. Kvällen avslutades med gemensam samvaro i 
anslutning till vår middag.

Lördagen startade 05.50 med ett högljutt larm över hela 
lägret – det var varken övning eller på riktigt – bara ett 
beklagligt missöde. Hur som helst fick vi tillfälle att 
konstatera en klarblå himmel och att solen var på väg 
upp. Efter ordinarie morgonbestyr som morgondopp 
(inte alla) och frukost, samlades vi för gemensam av-
färd kl 09.15 för en heldagstur runt ön. Inledningsvis 
i behaglig tallskog ned till Gamla Gården där vi hade 
en stunds vila. Därefter tittade vi på kyrkogården och 
Hamnudden med den gamla fyren på väg ut i havet. Så 
passerade vi de gamla husen Bourgströms och Nymans 
(de var tyvärr inte hemma) för att så småningom gå 
uppe på Höga Land där tyvärr Skarven lämnat tydliga 
spår. Vad som däremot var trevligt att skåda, var storar-
tade och Stolta Fjällskivlingar. Några plocka med för att 
ha till middagen. En kortare andäktighet infann sig då vi 
plötsligt såg ett par örnar uppvaktade av några korpar, 
rakt över våra huvuden. På ”Torget” fick vi tillfälle till 
en kortare paus (i skuggan!). Nästa hägrande stopp var 
vid Franska Bukten och Ryska Kanonerna. Här blev det 
matsäcksmat med dopp i vågigt hav. Promenaden hit 
var bitvis ganska jobbig i lös sand, så pausen var mycket 
välkommen. Franska Bukten som sådan var magnifik, 
vidsträckt med en avslutande udde (som vi genade 
förbi) på vår fortsatta marsch mot Säludden. På vägen 
mot Säludden stannade vi till vid Viborgska Stenen. Ett 
stenblock som är besläktat med sten på Viborgs Fäst-
ning. Framme vid Säludden såg vi 9 sälar (några såg 11 
st) och ett alldeles för stort antal Skarvar. På mångas be-
gäran blev det bad efter att vi rundat Säludden. Här var 
vattnet mer friskt. Gissningsvis ”bara” 18 grader. Men 
därtill kan vi meddela att det var verkligen klar/blått.

På den avlutande etappen (ca 1 timme) valde vi, att gå 
genom skogen till lägret. Andra gick längs stranden 
förbi Las Palmas upp förbi Stora Beckrevet mot Båthu-
set och slutligen lägret. 
Vid middagsbordet såg 
så gott som alla, närmast 
helt oberörda ut efter en 
marsch på 25 km i nästan 
10 timmar. Imponerande. 
Fullständigt belåtna efter 
en fantastisk dag med 
otroliga intryck, somnade 
vi ovaggade vid 22-tiden.

Bandhagen den 23 augusti 2005
Kicki & Lasse Generyd
Reportaget inklusive alla bilder från resan finns på: 
www.obk.se



10  HöstLoggen oktober 2005

- Säsongen har genomförts 
i god anda med mycket lek 
och naturligtvis, vattenkrig. 
Vi har i år haft gott om 
ledare och kunde därför 
ha tagit emot ytterligare ca 
4-5 ungdomar. 

Vår programverksamhet 
började under tidig vår 
med en kom-i-gång  
verksamhet där alla 
ungdomar lärde känna 
varandra och lekte olika 
lekar. Därefter hade vi 
en ren teoriträff  där våra 
ledare lärde ut grunderna 
i segling. Redan vid nästa 
övningstillfälle fick alla 
ungdomar lära sig säkerhet 
genom praktiska övningar 
i Torvalla simhall. Alla fick 
pröva på hur det känns att 

segla omkull och hur det 
går till att räta upp en vat-
tenfylld jolle. 

Att hålla våra jollar i 
skick är också en viktig 
uppgift. Därför hade vi 
en båtvårdsträff  innan 
vi började den praktiska 
seglingsverksamheten i 
Askvik. 
Vi har under försomma-
ren seglat  5 tisdagkvällar 
men också en gång med 
föräldrarnas kölbåtar. 
På Skoja Cup ställde 
vi dessutom upp med  
ungdomsbesättningar som 
gjorde riktigt bra ifrån sig. 
En var mycket duktig och 
uppskattad gast på den 
vinnande båten.

Vecka 33 genomförde vi 
vårt bejublade seglarläger 
på Klubbholmen där vi i år 
fick fint besök från Dalarös  
ungdomsseglare. Givetvis 
ledde det till både vatten och 
kottkrig varpå en av våra  
”kottar” lyckades få en  
kotte i ögat. Det hela  
avlöpte dock bra 
varpå han efter  
omvårdnad kunde fort-
sätta lägervistelsen.

Under sensommaren 
genomförde vi ytterligare 
två seglingar i Askvik innan 
det den 11 september var 
dags för UngdomsKM. 
Årets ungdomsmästare 
blev Mattias Lundqvist. 
Den 30:onde septem-
ber hade vi sedan stor 
säsongsavslutning med 
grillning och disco.

I år har vi också satsat lite 
mer på de större ungdo-
marna som har fått segla 
vår nyinköpta entypskölbåt 
606. Kommande säsong 
kommer några av dom att 
kappsegla den i lite större 
sammanhang. Till nästa år 
hoppas jag också på öka 
kappseglingsinslagen lite 
och strama upp program-
verksamheten en aning i 
syfte att få våra ungdomar 
att snabbare komma ut på 
vattnet. Vi letar båtdelar 
lite för länge vilket ger lite 
mindre tid på vattnet. Till 
sist vill jag tacka alla våra 
duktiga ledare samt ge 
Kalle Ohlsson en eloge, 
förutom hans engagemang 
och stora arbetsinsats hade 
vi alla stått oss slätt.  

Hälsningar Anders.

Rapport från ungdomssektionen. 
Loggen har pratat med Anders Åhman som 

är sammankallande i ungdomssektionen

Margaretha Björklund

tele 08 776 23 00
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Kurser och föredrag under 2006
Under 2005 har ett antal cirklar och föredrag genomförts i ÖBK regi. Många visade sitt intresse för att delta i 
vår egen kursverksamhet. 

Nu försöker vi igen med följande utbud för våren 2006.

Cirkeln Hur läsa sjökort? som genomfördes med endast kvinnlig fägring blev en succé. Vi funderar på att 
fortsätta i samma riktning med en eller flera kvällar som behandlar problemet förtöjning. Vi har ju alla sett när 
gubben ombord något stirrig står vi ratt eller pinne och beordrar sin äkta hälft att ta tigersprånget i land och 
knyta fast. När så det svaga könet vågat livet och förbundit båten vid någon lämplig utskjutande naturdel med en 
vacker rosett, som skulle ha gjort NK:s paketinslagning grön av avund. Så hörs den så kallade skepparen sucka; 
”fixar Du fika så fixar jag förtöjningen”. Efter de här kvällarna med erfarna ÖBK tjejer som inspiratörer blir 
det ombytta roller. Skepparen ses oroligt när avgång närmar sig hur ska det här gå. Glatt kvitter hörs från äkta 
hälften ”lugn gubben lilla jag har lagt ett spring”.

Kurser:
Snören, rosetter, knopar och kätting.    En eller flera kvällar
Förtöjningskurs, endast för kvinnor.

Rolig mat ombord     Cirkel
Väder       En eller flera kvällar
Vad fodras för att få båten godkänd vid en besiktning En kväll
Sjöräddningen informerar    En kväll
Plastskador      Studiebesök
Braskväll       En kväll
Åke Svanfelt berättar om sina resor till Antarktis och Arktis.

GPS-kurs      En eller flera kvällar

Vill Du hjälpa till och vara funktionär vid våra  
segeltävlingar men känner Dig osäker på 
vilken kunskap som behövs, så håller Stockholms  
Seglarförbund kurser under våren. Hör av Dig till 
styrelsen så hjälper vi till att hitta rätt kurs.
Fler önskemål!  
Vad vill Du höra eller göra?  
Kom med förslag.

Är Du intresserad av att delta så anmäl Dig till:
Margaretha Björklund 
E-post: 087762300@telia.com. 
Men glöm inte bort namn och telefon nr.

Styrelsen

Efterlysning
Jag har tappat mitt spärrhantag med 13mm hylsa,
troligtvis i samband med upptagningen den 1/9 
Tacksam för tips
Jonas Edvinsson
tele 08 798 55 78
mobil 0703 75 90 90
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ÖBKs styrelse och 
kommittéer 2005 

Österhaninge Båtklubb
Box 3030
136 03 Haninge
www.obk.se
Bankgiro 5391-3034

Styrelse
Ordförande  Margaretha Björklund 776 23 00 
Vice ordförande  Robert Johansson  505 500 435
Kassör   Magnus Hammarqvist 776 49 09  
Sekreterare  Göran Castenhag  773 08 87 
Hamnmästare  Börje Pahlén  776 18 09  
Medlemsfrågor,   Bo Wigle   777 51 11   
bryggplatser, vaktlista

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

Redaktionskommitté
Sammankallande  Carolin Platzek  776 23 17  
   Lars Johansson  774 44 26
   Lars Generyd  86 41 18  
Web-master  Ola Persson  018245217
   Jonas Gustavsson  39 29 38

Tävlingskommittén
Sammankallande  Jonas Edwinson  79 85 57  
   Johan Norberg  604 17 64 
   Håkan Kvist  520 270 52  
   Hans-Göran Ivarsson 501 519 72 
   Urban Myrberg  660 69 01  
Festkommittén
Sammankallande  Peter Annamatz  745 06 37   
   Mikael Lindh  776 23 17 
   Britt Lindgren  777 34 85  
   Git Andersson  504 400 20  
   Fredrik Hägerstrand 500 27 951 

Traktorkommittén Lars Schelander  777 18 51
   Gunnar Svensson  777 42 86 
   Staffan Ringblom  776 27 13  
Bryggbasar
Fyren   Kent Lahti  500 212 37  
Båken   Ingvar Eriksson  745 28 98 
Pricken   Lennart Hessling  777 32 62 
Bojen   Anders Lindén  776 07 76 

Klubbholmen  Stig Asplund  777 11 28
Klubbhuset  Stig Asplund  777 11 28

Ungdomssektionen
Ordförande  Anders Åhman  776 32 84 

Valberedning 
Sammankallande Kjell Blomström   97 46 37
  Anne-Kristine Elleström  777 96 65
  Lars Generyd   86 41 18
Suppleant Bengt Fryxell   605 83 55

Vem gör vad i styrelsen!
Margaretha Björklund, ordförande 
• Organisationsfrågor
• Försäkringsfrågor
• Kontakt med hedersledamöter i ÖBK
• Post
• Kontaktperson – Redaktionskommittén

Robert Johansson, vice ordförande
• Sophantering, El
• Kontaktperson – Tävlingskommitté och ÖBK-u

Magnus Hammarqvist, kassör
• Kontaktperson – Festkommittén

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

Bo Wigle, medlemsansvarig
• Information till nya medlemmar
• Köplatslista
• Medlemsmatrikel
• Vaktlista

Göran Castenhag, sekreterare
• Arkiv

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

Hälsnngar Styrelsen


