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Adress Box 3030 Postgiro 61 93 62-7
136 03 HANINGE telefon hamnen 500 330 44
Hemsida: www.osterhaningebk.nu

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 Esbjörn Wincent 34 41 56
Nils Jansson 777 29 95

Suppelant 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 Ulf Wiman 500 103 78

Båken Kjell Gasslander 776 17 87
Pricken Christer Åkerlund 500 237 34
Bojen Anders Lindén 776 07 76

Klubbholmsansvarig Stig Asplund 777 11 28

Festkommitté Klubbmästare Annika Goos-Nilsson 776 20 88
Monica Rudheden 771 57 78
Bengt Sandelowsky 776 12 79
Per Gustafsson 778 56 34

Redaktionskommitté Sammankallande Kristina Holst 745 35 23
Marie Nilsson 776 30 54
Ulf Sjögren 777 63 18
Lars Johansson 774 44 26

Tävlingskommitté Sammankallande Ove Öberg 777 78 08
Solveig Gasslander 776 17 87
Mikael Lindh 776 23 17
Anders Åhman 776 32 84
Håkan Kvist 550 612 93

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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När jag skriver detta och ser ut genom fönstret så möts jag av det sämsta vinterväder
man kan tänka sig. Blötsnön dalar i stora flingor och vattnet rinner på gatan. Ändå är
det endast två och en halv månad kvar till sjösättningen. Eja vore vi där!

Den här sommarens stora arbete i klubben blir att byta ut förankringarna på bryggor-
na i hamnen och även klubbholmens bryggor och boj får en grundlig översyn. För-
hoppningsvis kan vi börja med arbetet i hamnen före sjösättningen. Allt beror på islä-
get. Hur detta arbete är planerat skriver hamnmästaren Börje om längre fram i Log-
gen. Vi hoppas också att äntligen kunna bygga jolleskjulet till ÖBK-U som vi utlovat i
flera år. Det man lovar skall man ju hålla lär vi våra barn, så ställ upp som arbetskraft
när Ove Öberg kallar. 

Närmare redovisning av årets projekt, finns på annat håll i Loggen. Anmälningslistor
för planerade projekt kommer att läggas ut som vanligt i vaktstugan och anslås på
anslagstavlan. De finns där redan den 1 april så att Du i lugn och ro under båtrust-
ningen kan anteckna Dig för ett projekt som passar Dig. Förra året var det få som
anmälde sig till något projekt  och följden blev att det då planerade underhållet kvar-
står till i år. Skriv på listorna i år så slipper vi införa någon form av arbetsplikt. Plikt är
ett så tråkigt ord. Att göra något tillsammans är roligt och man lär känna varandra. Att
man under gemytliga förhållanden vårdar och förbättrar ÖBKs hamn och hus gör inte
saken sämre.

Längre fram i Loggen finner Du planeringen av styrelsemöten, sjösättning- och upp-
tagningsdagar. Hör av Dig till styrelsen med Dina idéer och önskemål. 

Många roliga och gemensamhetsskapande tävlingar och tokigheter händer ute på
klubbholmen. Arrangerade av enskilda medlemmar och av våra duktiga kommittéer.
Familjen Göte och Britt Lindgren, Li-Mon, vill uppmuntra detta och fick en fin
mässinglampa från Båtaccenten till vandringspris förra året, vars tanke är att utdelas
till den eller de som på något sätt befrämjat den sociala- och trivselhöjande faktorn i
ÖBK. En sådan trivselfaktor är boulbanan på berget bakom klubbhuset. Har Du pro-
vat den? ÖBK har köpt in boulset som förvaras dels i klubbhuset och dels ute på
klubbholmen. Spelregler för boule finns upptryckt att hämta i klubbhuset Berget.

Jag hoppas att sommaren 2001 kommer med sol, regn och värme i lagom mängd så
att  vi alla får  känna lusten och glädjen av att komma ut i  vår underbara skärgård och
få den avkoppling alla såväl behöver efter ett stressigt arbetsår.

Margaretha
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ÖBK ÅRSFEST
För, som jag tror tredje året i rad, gick även årets årsfest av stapeln på restaurang
Haningehus i Jordbro. Tyvärr, så var vi inte så många som hade bokat in oss på
denna fest. Tillsammans var vi 31 stycken. Alltså en minskning ifrån föregående år
med c:a 40%, eller 20 personer. Det blir nog till för festkommittén att tänka över
situationen. 

Så till festen. Efter årsmötet samlades deltagarna i PUB:en. Där bjöds sedvanligt på
en drink. Därefter ordnades bordsplaceringen. Den gick till så att respektive fick var
sin knop, som  man sedan skulle hitta sin namne på. Ett bra och lyckat sätt att lösa
placeringen på. Därefter gick vi till bords. Det serverades en ”trerätters”. Under hela
middagen så sjöng vi nubbvisor, vinsånger och lite allsångsvisor.

Efter middagen och kaffet blev det dags att dansa till levande orkester. När alla var
varma i kläderna, var det dags för ”KM i dans”. Efter i mitt tycke, mycket rättvisa
domare, vann Putte och Kristina tävlingen. Grattis till er båda. Det var verkligen rätt
par som vann. 

Kvällen fortsatte sedan med allmänt mingel, pratande, dansande o.s.v. När klockan
började närma sig 24-slaget, var det några som tog sig ner till Nynäsvägen för att
åka hem. Ännu en trevlig årsfest var till ända, men tråkigt, tråkigt att det var så få
som kunde medverka. Det är ju så trevligt att träffas så här på vintern också. Många
glada minnen är det som kommer på tal. Vi får hoppas på bättre deltagande vid
nästa årsfest. Ett stort tack för ett fint arrangemang ordnat av festkommittén.

Redaktionskommittén

Sivert Haglind blir avtackad av Margaretha Björklund.
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Från vänster:
Kjell Björklund,
Siv Rickenberg
och Janne Lövgren.

Kerstin Sjögren och
Esbjörn Wincent.

Reidar Sjölund och
Annika Goos-Nilsson.

”Tre rökiga gubbar”
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ÅRSMÖTE 2001
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Österhaninge Båtklubb lördag 17 februari 2001.

Plats: Restaurang Haningehus, Jordbro. Antal närvarande: 37 personer varav 35 medlemmar.

Margaretha öppnade mötet med en parentation för Lennart Almkrans och Asta Sidvall.

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

Årsmötet godkände mötets utlysande.

§ 2 Fastställande av dagordning. Dagordningen för mötet godkändes.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet. Valdes: Esbjörn Wincent.

§ 4 Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare
Valdes: Fredrik Hammarqvist och Nils Holst.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse. Mötet godkände tidigare utsänd
verksamhetsberättelse för år 2000, se bilaga.

§ 6 Revisorernas berättelse
Börje Kvist läste upp revisionsberättelsen för år 2000, se bilaga.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2000.

§ 8 Behandling av styrelsens förslag. Margaretha Björklund redogjorde för verksamhetsplanen 2001.

Översyn och ny förankring av bryggorna i hamnen
Nya skydd på bryggorna för att förhindra svalornas bobyggen
Översyn av bryggor och boj vid klubbholmen
Utvändig målning av klubbhuset
Underhåll av fönsterbågar på klubbhuset
Översyn och utvändig reparation av klubbhusets skorsten

Förslag till höjning av avgifter, se bilaga
Årsmötet godkände det föreslagna förslaget att börja gälla 2001.

Förslag till finansiering och förankring av bryggorna
Årsmötet godkände att ÖBK byter ut nuvarande kättingförankring mot Sea-
flex på resterande bryggor och kompletterar förankringen på Fyren till en
kostnad av cirka 120.000 kronor inkl bojsten och moms.
Årsmötet godkände att halva kostnaden bestrids av ÖBK och halva kostnden av de medlemmar
som har sina båtar vid ÖBKs bryggor med 400 kronor per ordinarie båtplatsinnehavare.
Denna utdebitering gäller ej platser vid de fasta bryggorna.

§ 9 Behandling av inkomna motioner från medlemmar
Inga motioner har kommit från medlemmarna.

§ 10 Föredragning av budget, beslut om avgifter och arvoden för kommande år
Årsmötet godkände budget och avgifter för 2001, se bilaga.

§ 11 Val av styrelseledamöter
Ordförande Margaretha Björklund 2000-2001
Kassör Anne-Kristin Elleström 2001-2002 Omval
Hamnmästare Börje Pahlén 2001-2002 Omval
Ledamöter Lisbeth Odenhammar 2001-2002 Omval

Ola Persson 2000-2001
Sten Hansson 2001-2002 Omval

Årsmötet godkände valberedningens förslag.
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§ 12 Val av två revisorer och en suppleant för år 2001
Revisor Esbjörn Wincent Nyval

Nils Jansson Omval
Suppleant Björn Sandberg Omval
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 13 Val av ledamöter i valberedningen för år 2001
Sammankallande Robert Johansson Omval

Björn Björling Omval
Nils Holst Omval

Årsmötet godkände revisorernas förslag.

§ 14 Godkännande av sektionsmötets val av styrelse för ungdomssektionen.
Årsmötesprotokoll från ÖBK-us årsmöte 2001 fanns inte tillgängligt vid års mötet.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att ta del av och godkänna ÖBK-us årsmötesprotokoll.
Om behov finns sammankalla ett extra årsmöte.

§ 15 Val av bryggbasar och ledamöter i kommittéer
Fyren Ulf Wiman 2001 Nyval
Båken Kjell Gasslander 2001 Omval
Pricken Christer Åkerlund 2001 Omval
Bojen Anders Lindén 2001 Omval
Klubbholmsansvarig Stig Asplund 2001 Omval

Tävlingskommitté
Sammankallande Ove Öberg 2001-2002 Omval

Solveig Gasslander 2001-2002 Omval
Mikael Lindh 2000-2001
Anders Åhman 2000-2001
Håkan Kvist 2001-2002 Nyval

Redaktionskommitté
Sammankallande Kristina Holst 2001-2002 Omval

Marie Nilsson 2000-2001
Ulf Sjögren 2000-2001
Lars Johansson 2001-2002 Nyval

Festkommmitté
Klubbmästare Annika Goos-Nilsson 2001-2002 Omval

Bengt Sandelowsky 2000-2001
Monica Rudheden 2000-2001
Per Gustafsson 2001-2002 Nyval

Traktorkommitté
Sammankallande Lars Schelander 2001 Omval

Gunnar Svensson 2001 Omval

Ungdomssektionen
Ordförande Stefan Gasslander 2001-2002 Omval

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 16 Mötets ordförande Esbjörn Wincent tackade för uppmärksamheten och förklarade 2001 års
årsmöte för avslutat.

Efter avslutat årsmöte tackade ÖBKs ordförande, Margaretha Björklund, de avgående ledamöterna
med blommor.

Börje Kvist - avgående revisor
Sivert Haglind - avgående bryggbas Fyren, avtackades med ÖBK-standert
Sture Schelander - avgående bryggbas Pricken, avtackades med ÖBK-standert
Reidar Sjölund - avgående klubbmästare
Arne Rosenlind - avgående ledamot i Redaktionskommittén
Tord Edvinsson - avgående ledamot i Tävlingskommittén
för väl uträttat arbete under åren inom ÖBK.
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Margaretha Björklund, ordförande, tel. 776 23 00.
Organisationsfrågor
Försäkringsfrågor
Information
Information till nya bryggmedlemmar 
Kontakt med hedersmedlemmarna i ÖBK
Kontaktperson - Redaktionskommittén

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

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

Börje Pahlén, hamnmästare, tel. 776 18 09.
Hamnen
Kontaktperson - Hamnkommitté/klubbholmen
och Traktorkommittén
Klubbholmen ansvarig Stig Asplund
Ängsholmen, vår klubbholme,
hittar du i sjökortet 59°03,7 N  18 ’22,0 E

Ola Persson, tel. 754 21 11.
Medlemmar - nya och gamla
Köplatslista
Medlemsmatrikel
Vaktlista

Lisbeth Odenhammar, sekreterare, tel. 520 414 42.
Information
Posthämtning
Utbildningsfrågor
Webbsidan
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BRYGGBASARNA

Båken
Kjell Gasslander

Pricken
Christer Åkerlund

Bojen
Anders Lindén

KLUBBMÄSTARE
Annika Goos-Nilsson

ANSVARIG - KLUBBHOLMEN
Stig Asplund

ORDFÖRANDE ÖBK:u
Stefan Gasslander

TRAKTORANSVARIG
Lasse Schelander

Fyren
Ulf Wiman

Vårlogg-01  01-03-28 16.54  Sidan 9



A
K

T
IV

IT
E

T
F

R
Å

N
 Ö

B
K

:A
R

E
 U

N
D

E
R

 V
IN

T
E

R
N

- 10 -

AKTIVITET FRÅN ÖBK:ARE UNDER VINTERN
Under vintern är aktiviteten på sjön, för de flesta ÖBK:are, inte så stor. Visserligen
är det en och annan som även under den tiden drar ut på vattnet, men då är det
inte med båten utan med skridskorna på. 
Inom ÖBK så har vi ett par grabbar, som jag verkligen tycker har gjort en prestation
på isen. Jag tänker nu på Björn Björling och Robert Johansson och deras prestation
i årets upplaga av ”Vikingarännet”.

Vi börjar med lite historik och bakgrund. För två år sedan så var även dessa glada
gossar med och körde loppet, som då startade och hade målgång i Uppsala. Förra
året blev det hela inställt på grund av de dåliga isförhållandena. 
Nu vet jag att dessa grabbar har försökt att förbereda sig för årets start på lite olika
sätt. Detta återspeglar också deras sluttid på årets upplaga. Björn Björling började
med att i början på juli, år 2000, ramla ner från ett tak och delvis krossa/skada en
ryggkota till omkring hälften. Från början visste man inte om omfattningen på ska-
dan och om killen skulle kunna bli helt återställd. Det var några nervösa dagar för
familjen och de nära och kära minns jag. Båtåkandet i somras kunde för hans del
inte komma igång förrän senare på hösten. Skadan hade då börjat att läka så sakta.
Senare på hösten kunde Björne börja att motionera lite, för att nu på vintern vara
ute på lite isar och träna sig inför det stora loppet.
När det gäller Robert, så har han tränat klart mera och intensivare än Björne. Detta
också beroende på att han övar upp sig inför årets upplaga av ”Vasaloppet”. Därför
var han klart mera grundtränad än vad Björne var när de startade ”Vikingarännet”
nu den 18:e februari, i strålande solsken vid Kungsängen. Den nordliga vinden med-
förde motvind den första sträckan upp till Sigtuna. Returen ner till Kungsängen var
det således medvindsåka. Själv så hade undertecknad åkt till Kungsängen, tillsam-
mans med sin fru Kerstin, Björnes fru Fia och ÖBK:aren Lars-Göran Nilsson, för att
”kolla in grabbarna”. Robert var den som först kom in i mål av de två. Det gjorde
han också på tiden 4 timmar 18 minuter. Detta blev han totalt 29:e person i mål på.
Grattis, grattis Robban. Björne, med sin tidigare skadade rygg, såg lite sliten ut efter
återkomsten till Kungsängen ifrån Sigtuna. Då hade han kört c:a fem mil och hade
alltså knappt tre mil kvar. Men, Björne gick i mål på den fina tiden 5 timmar och 52
minuter. På detta blev han nr 471 i mål. Det kallar jag att ”komma igen” efter den
resan som han gjorde mellan tak och backen ett drygt halvår tidigare och med sin
då skadade ryggkota. 
Jag tycker att ni är väl värda en stor applåd för era ”bragder”.

Så till slutklämmen. Nästa år så skall de få konkurrens. Jag och Lars-Göran kom-
mer också att ställa upp. Vi skall också ställa upp med ett lag ”Svettpärlorna”. Då
skall dom få se på attan. 

Ulf Sjögren
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Styrelsemöten 26 februari kl 18.30
28 mars kl 18.30 
25 april kl 18.30 
17 maj kl 18.30 - Askvik 
13 juni kl 18.30 - Askvik 
23 augusti kl 18.30 - Askvik 
20 september kl 18.30 - Askvik
18 oktober kl 18.30 
15 november kl 18.30 - förslag budget 2002, valberedning 2002
6 december kl 18.30
23 januari 2002 kl 18.30 - utskick till årsmötet

Årsmöte 2002 Vecka 7

Planeringsmöte 22 mars kl 19.00 i Askvik. Styrelsen, kommittéordföranden,
bryggbasar, klubbholmsansvarig. Lisbeth O skickar kallelse.

Information till 18 april kl 19.00. Ola Persson skickar inbjudan till nya
nya medlemmar medlemmar i mitten av mars.

Sjösättning Vecka 17,18,19: Kvällar 23/4, 24/4, 25/4, 2/5, 3/5, 7/5 kl 18.00.

Sommarvakt Sommarvakten börjar vecka 26 och pågår till och med vecka 31.
Vakttider kl 22.00-05.00.

Upptagning hösten Lördagar: 6/10, 13/10, 20/10 kl 08.00-12.00 och kl 
12.00-16.00.2001

Städdag 10 maj kl 18.30 – ansvariga Börje Pahlén och Sten Hansson

Planeringsmöte 25 oktober kl 19.00 – Askvik
Styrelsen, kommittéordföranden, bryggbasar, klubbholmsansvarig

Verksamhet- Verksamhetsberättelse från de olika kommittérna lämnas
berättelse senast 25 oktober 2001 till Lisbeth Odenhammar.

GLÖM MORGONENS JÄKT MED MATSÄCKEN.
ÖBK-u FORSTÄTTER SIN SUCCÉ!
ÖBK-u kommer under vårens sjösättningsdagar att ha sin enastående
försäljning av korv, kaffe m.m. Välkomna!
Med hälsnignar ÖBK-u.
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RAPPORT FRÅN SALTSJÖN-MÄLARENS BÅTFÖRBUNDS, SMBF, ÅRSMÖTE.
SMBF bildat 1926, är ett regionalt förbund i Svenska Båtunionen (SBU). Förbundets
främsta syfte är att företräda båtlivets intressen och främja ett gott sjömanskap. För-
bundsområdet omfattar östra Mälaren och skärgården mellan Landsort och Norrtälje-
viken. Vid slutet av verksamhetsåret var 263 båtklubbar med totalt 44.020 medlem-
mar anslutna till SMBF.

Lördagen den 10 februari höll SMBF sitt årsmöte vilket de kallar Båtdagen.
Sedvanliga förhandlingar genomfördes snabbt och på ett mycket drivet sätt.
Endast två propositioner hade styrelsen lämnat till Båtdagen, ingen motion hade
inkommit.
Prop. Nr 1 Budgetförslag för 2001. Godkändes.
Svenska Båtunionen, avgift.
Enskild medlem under 19 år 10 kr
Enskild medlem över 18 år 26 kr
Familjemedlem (hela familjen) 26 kr ny medlemsform

Prop Nr 2. Familjemedlemskap i SMBF. Bifölls.
Jag återger här hela texten i Prop. nr 2.
Enligt tidigare Båtriksdagsbeslut har SBU gett möjlighet till att utöver enskild medlem
även kunna rapportera familjemedlemmar år 2001. Syftet med denna medlemsform
är att registrera hela båtlivetsutövande familjen som medlemmar och därigenom
uppnå de faktiska medlemsantalen utan allt för stora kostnadskonsekvenser för
anslutna klubbar/sällskap.

Nedan följer en beskrivning av SBUs olika typer av medlemskap.
Enskild medlem (fr.o.m. 19 år) Medlemskap för personer fr.o.m 19 år som inte omfat-
tas av familjemedlemskap. Ett ex av tidningen Båtliv ingår.

Enskild ungdomsmedlem (t.o.m.18 år) Medlemskap för personer t.o.m. 18 år som inte
omfattas av familjemedlemskap. Ett ex av tidningen Båtliv ingår.

Familjemedlem. Alla familjemedlemmar inom ett hushåll (samma bostadsadress)
omfattas. Familjen får ett ex av tidningen Båtliv. Krav för familjemedlemskap är en
gemensam hushållsadress och att register över medlemmarna skall finnas hos klub-
ben.
Båtförbund och Båtklubb  bestämmer själva vilken typ av medlemskap man vill regis-
trera.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att även SMBF inför de nya medlemskapen att gälla
fr. o. m. år 2002.
Hemställan
Förbundsstyrelsen hemställer att Båtdagen beslutar:
Att införa de nya medlemskapen enligt ovan fr.o.m. år 2002.
Att förbundsstadgan §5 ändras, mom. 4 utgår och ersätts av två nya mom. 4 och 5.
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Moment 4: Tre typer av medlemsavgifter tillämpas.
Enskild medlem (från och med 19 år)
Enskild ungdomsmedlem (till och med 18 år)
Familjemedlem, där fler från samma hushåll för ingå till en (1) familjeavgift.

Moment 5: För nya klubbar som inträder efter januari månad tillämpas av Svenska
Båtunionen fastställda reduceringsregler.

Ovanstående beslöts på Båtdagen.

Styrelsen bad Båtdagen även godkänna en motion till Båtriksdagen 2001.
Trygg-Hansa har lämnat ett "Erbjudande om ett eventuellt övertagande av Svenska
Sjö AB samt dess försäkringsbestånd" SMBFs styrelse har tagit del av skrivelsen och
enhälligt beslutat att avvisa erbjudandet samt att lämna samma rekommendation till
Båtriksdagen 2001.
Bakgrunden till Trygg-Hansas erbjudande är att Svenska Seglaförbundet vill sälja sin
del i Svenska Sjö och använda pengarna till tävlingsverksamheten. Idag ägs Svenska
Sjö till 95% av Båtförsäkringskommittén och 5% av Trygg-Hansa. Om försäljning sker
ger det c:a 75:- kr per försäkringstecknare i Svenska Sjö. De flesta båtorganisationer
ingående i Båtförsäkringskommittén ställer sig negativa till en försäljning. Motivering-
en är att då har försäkringsbolagen ingen motståndare inom båtförsäkringar och för-
säkringarna riskerar att höjas till de nivå den hade 1967 innan Båtförsäkringskommit-
tén bildades och startade försäkringensbolaget Svenska Sjö AB.

Dataprogram för båtklubbar.
SMBF har under år 2000 låtit ta fram ett dataregister anpassat för båtklubbar. Detta
register kommer, under första halvåret 2001, att testas av 10 st båtklubbar av olika
storlek och typ. Det nya registret är anpassat efter familjemedlemskap såväl som
enskild medlem. Plats för olika typer av köer och även möjligheter för varje enskild
klubbs "små egenheter" skall enkelt kunna läggas in. De rapporter som SMBF önskar
varje år skall enkelt kunna sammanställas och via E-post sändas direkt till SMBF.
SMBF hoppas att registret skall vara klart för försäljning under senhösten 2001.
Beräknad kostnad "några hundra".

SMBFs Verksamhetsrapport 2000, samt valberedningsförslag finns i Vaktstugan.

Margaretha
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ÖBK I CYBERRYMDEN
Vi håller nu på att starta ÖBK:s egna hemsida på Internet. 
ÖBK på webben kommer inte att på något sätt ersätta Höst- och Vårloggen utan skall
komplettera Loggen med den allra senaste informationen direkt. Webben skall också
fungera som uppslagsverk för nya och gamla medlemmar med tex. sjösättningsdatum
resultat från våra prestigefyllda klubbtävlingar samt olika festligheter. 
Webben finner ni på www.osterhaningebk.nu

Webben kommer under vinter/vår att vara under konstruktion vilket gör att det fort-
farande saknas en hel del information. Men någon gång måste man börja och vi valde
att omgående börja publicera den information vi har klar. Vi hoppas också att ni besö-
ker webben och återkommer med synpunkter på hur och vad vi skall ha på våran
Webb. Har ni egna bidrag så är vi mer än tacksamma för dessa. 

Är det någon i klubben som har ett brinnande intresse för Internet och Webb? 
Vi söker på ÖBK en Webmaster och/eller en Webbredaktör. Har ni intresse och kun-
skap om hur man hanterar en webbplast eller idéer på förändringar så tveka inte att
ta kontakt med någon i styrelsen eller redaktionskommittén. 

Med vänlig hälsning 
Ola Persson

KULTURVANDRING PÅ GÅLÖ
En hösthelg följde jag med Haninge Hembygdsgille på en vandring runt Frönäs och
vidare runt fornborgen vid Noor. De kunniga och intresserade deltagarna i Hem-
bygdsgillets arkeologigrupp hade uppmärksammat en hamnangivelse på ett medelti-
da sjökort. Detta skulle utforskas.
I Stångmärket, Skärgårdsstiftelsens tidning nr 5, 2000, julnummret, på sidan 17 har
Carl Henric Reiher beskrivit en kulturvandring på Gålö. Mycket handlar om den gamla
segelleden mellan Liåker och Noor samt den forntida hamnen nedanför fornborgen i
Askvik .
Är Du ej med i Skärgårdsstiftelsens vänförening och läst Stångmärket, så kan Du
läsa en kopia av artikeln. Den finns i vakthuset.

Margaretha

- 16 -

Sista manusdag för Höst-Loggen är den 1 oktober 2001

Vi i redaktionskommittén är tacksamma för alla bidrag vi kan få, skicka gärna
med bilder. Skicka, faxa, maila manus direkt till Kristina Holst: 
Tel. 745 35 23, fax. 741 18 01, e-post: gravyrform@telia.com
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DU HAR VÄL FÖRSÄKRAT BÅTEN
När jag nu som funktionär i båtklubben träffar många andra båtklubbars funktionärer
tas försäkringsfrågan ständigt upp. Klubbarna delger varandra hur de kontrollerar att
medlemmars försäkringar är betalda inför sjösättning och upptagning. Klubbarna är
så hårda på den punkten, att kan båtägaren inte visa upp gällande försäkringsbesked
så blir det ingen sjösättning eller upptagning. Varför gör dom på detta viset?
Jo, så här ligger det till.
I och med medlemskapet i Svenska Båtunionen erhåller båtklubben ett försäkrings-
skydd. SBUs och Trygg-Hansas båtklubbsförsäkring. Denna båtklubbsförsäkring byg-
ger på att de båtar klubben hanterar är försäkrade. Så händer en skada när vi hante-
rar våra båtar och Din båt inte är försäkrad så träder inte heller ÖBKs försäkring in.
Det skulle inte bara drabba Dig och Din båt utan även andras båtar och än hemska-
re om någon blir skadad.
Men visst är våra båtar försäkrade. Inte kör någon ÖBKare omkring med en oförsäk-
rad bil, lika självklart är det att ha sin båtförsäkring i ordning. Inte skall vi behöva ha
kontrollanter vid sjösättning och upptagning. Dessutom står det i våra stadgar § 8 att;
Medlem ska ha ansvarsförsäkring för skador som han/hon kan bli ansvarig för i sin
egenskap av båtägare.
I ÖBK litar vi på varandra även fortsättningsvis.

Margaretha

KASSÖREN HAR ORDET!
Termometern utanför fönstret visar på -20 grader och isen ligger tjock, iallafall på
Drevviken där vi äntligen fått prova på våra långfärdsskridskor. Då känns båtsäsong-
en avlägsen!
Ändå närmar den sig med stormsteg och jag vill passa på att informera er om våra
nya avgifter.
Vi måste byta förtöjningar på 3 av våra bryggor helt.(Båken, Pricken, Bojen)
Detta kommer att kosta c:a 120.000:-. Därför höjer vi avgifterna för att på sikt få in
pengarna. De höjda avgifterna kommer framför allt att drabba nya medlemmar.
700:- Sommarplatsavgifter
1000:- NY Medlem
3000:- NY Bryggplats

Alla medlemmar får höjd:
300:- Medlemsavgift
125:-/m Bryggplatsavgift
Detta betyder i praktiken 50-150:-/ medlem

Slutligen ber jag er notera datumen för inbetalning av medlems- och båtavgifter, 
SENAST 31/3 2001.

Jag hoppas på en solig sommar med lagom vindar.

ER kassör Anki Elleström

- 17 -
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FESTKOMMITTÈEN 2001
Efter ett glest besökt årsmöte och årsfest tar nu festkommittén nya tag inför vårsä-
songen 2001.

Midsommar kommer traditionellt att firas på Ängsholmen. Dans kring midsommar-
stången, femkamp för barn och vuxna, tipspromenad, bouleturnering och KM i
varpa är lite av programmet. Missa inte detta!

Vidare kommer vi att ordna en kräftfest efter klubbseglingen ”Kräftköret”. Kappse-
glar gör de som vill, men avnjuter en och annan klo och ”en lille en” gör vi ALLA i
sensommarnatten.

Jag skulle vilja uppmana alla som ännu inte har upptäckt vår klubbholme och
gemenskap i klubben att ta tillfället i akt och göra det i år.

Annika Goos-Nilsson
Klubbmästare

ARBETET MED NY FÖRANKRING AV BRYGGORNA.
Vi börjar med att byta ut de gamla kättningarna på bryggan Bojen. Arbetet bör i
möjligaste mån göras före sjösättningen och vi har bokat helgen den 21 och 22
april för arbetet. De gamla bojstenarna försöker vi ta upp och återanvända om
det går. Arbetet med att ta upp bojstenarna hoppas vi kunna göra i Påskveckan.
Om tidsplaneringen håller beror helt på isläget. 
Anders Linden som är bryggbas för bryggan Bojen kallar arbetskraften, främst
från de som har sina båtar vid bryggan.
Arbetet fortsätter sedan inåt i hamnen med Pricken och Båken och Fyren.
Om vi hinner med samtliga bryggor i år är ovisst.

Styrelsen

NYA MEDLEMMAR I ÖBK
Vi hälsar Robert Sandgren, Per Holgersson, Håkan Kvist, 

Henrik Schmidt, Ulf Hjärne, Ulf Berglund, Odd Ludvigsen, Bertil Backe,
Karl-Erik Thimen, Bo Wigle, Peter Lindvall, Magnus Svensson,

Kjell Granström, Susanne Lundqvist, Daniel Persson
hjärtligt välkomna till oss.
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VIKTIGT!!  VIKTIGT!!  VIKTIGT!!  VIKTIGT!! 
EXTRA UTDEBITERING

På årsmötet den 17 februari beslöts om en extra utdebite-
ring på 400:- per ordinarie båtplatsinnehavare. Denna utde-
bitering gäller ej platser vid de fasta bryggorna. 

Årsmötet beslöt att byta ut nuvarande kättingförankring med
Ancro Marins Seaflex system till en kostnad av 120.000
kronor. Halva kostnaden bestrids av ÖBK och halva kost-
naden av de medlemmar som har sina båtar vid ÖBKs bryg-
gor i Askvik.

Extra inbetalningskort kommer att sändas ut till berörda båt-
platsägare. Vi ber Er att omgående betala denna extra kost-
nad, då ÖBK i sin tur skall betala Ancro Marin AB.
Styrelsen

Vår ordförande Margaretha Björklund
fyllde 60 år i november. Här tillsammans
med Martina Elleström.
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VIMPELN

Du har väl som medlem i 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.

- 19 -
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KOM MED OCH SEGLA!
Visst suger det i skotarmen! Ta därför redan nu fram kalendern och boka in årets
klubbtävlingar, så att ni kan vara med och slåss om alla våra fina pokaler. Som van-
ligt sätter vi upp anslag med tider och anmälningslista i hamnen några veckor före
varje händelse. För allmän kännedom har vi även tagit med några andra tävlingar i
kalendern.
Säsongsupptakt blir det även i år med en eskader till Trosa 24-27 maj och alla
klubbmedlemmar är välkomna.
I år vill vi även försöka väcka liv i Champagnegaloppen, som skall vara en lagtävling
helt på lek. Mer information om Champagnegaloppen kommer på anslagstavlan i
hamnen.
Glöm inte heller uppmaningen från Höstloggen, att vi gärna tar emot förslag och syn-
punkter på och kring tävlingsarrangemangen.

Tävlingar under året 2001:
Lidingö runt 12 maj
Sommarnatta 25-26 maj
Ornö runt 2 juni
Vissvasstrasslet 9 juni
Skoja ** 9 juni
Champagnegaloppen 10 juni
Gotland runt 1-7 juli
Kräftköret ** 18 augusti
Augustimånen 24-26 augusti
Oxnörundan 25 augusti
Gålökannan 8-9 september
Jungfrutriangeln 15 september
Höstrusket ** 15 september

Tre tävlingar (märkta med **) ingår i klubbmästerskapet, och man måste delta i minst
två för att få vara med och slåss om klubbmästartiteln. Men DU, hoppa inte över en
tävling bara för att du inte kan delta i alla. Tänk på att det går utmärkt att bara vara
med i en tävling, bara du inte har ambitionen att bli klubbmästare.
Som vanligt har vi höga målsättningar. Tävlingskommittén har därför beställt bra vin-
dar från SMHI så att seglingarna blir både roliga och spännande. Den efterföljande
festen, som tar vid efter prisutdelningen, är vi däremot inte oroliga för, eftersom vi vet
att det brukar bli trevligt.
Om du inte har varit med och tävlat tidigare eller känner dig ringrostig så gör det ing-
enting. Alla är lika välkomna, och du kommer inte att känna dig ensam om detta. 
Inbjudan gäller även er med motorbåtar. Ni kan ju inte vara med och tävla för vi har
inte hittat något bra handikappsystem, men det är ju så mycket mer. Vill någon dess-
utom hjälpa till vid tidtagningen, där vi alltid behöver och brukar få assistans, blir vi
ännu gladare.

Vi vill samtidigt passa på och tacka  Tord Edwinsson  för det arbete han lagt ner i täv-
lingskommittén, samt hälsa Håkan Kvist välkommen med nytt friskt blod till kommit-
tén.

Tävlingskommittén önskar  nu alla hjärtligt välkomna till årets skepparmöten på klubb-
holmen, där alla klubbtävlingar startar.
Tävlingskommittén
genom Ove
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UNGDOMSSEKTIONENS KURSPROGRAM 2001
Aktiviteterna startar vi 20 mars med anmälan och genomgång av årets program.
Sedan följer teori, väjnings- och sjövettsregler, knopslagning m.m. under fyra tis-
dagskvällar.

Efter jollevältning och simprov i Torvallabadet flyttar vi ut till Askvik för båtvård och
iordningsställande av jollarna inför säsongen. Vi beräknar att därefter följer sex kväl-
lar med segling. Avslutning av vårterminen den 14 juni. Seglarlägret planeras v.33 och
pågår från söndag till fredag .
Höstterminen startar den 28 augusti och beroende på yttre omständigheter beräknas
avslutning i slutet av september.

Deltagaravgifter
Medlemsavgift 250:- inkl kursverksamhet samt dryck efter segling. Seglarläger anges
senare i samband med utskick av anmälningsblanketter.

För segling gäller följande
Personlig utrustning: Godkänd flytväst. Stövlar, regnkläder och ett ombyte med torra
kläder bör alltid finnas med.

Försäkring
Alla deltagarna måste vara olycksfallsförsäkrade. Försäkringsbolag och nummer skall
anges på medlemskortet.

Transporter
Transport till Askvik löses enklast genom att föräldrar turas om att köra. Föräldrar
behövs vid Askviken för att bära jollar, bojar etc.

Ledare
Liksom förra året kommer våra äldre duktiga ÖBK-u ungdomar Björn Evers, Andreas
Johansson och Gustav Gerdes vara teori samt seglingsinstruktörer.

Vi önskar alla välkomna och hoppas på en fin seglingssäsong. 
Om du vill veta mer om vår verksamhet, kontakta : 
Stefan Gasslander 741 16 62
Karl-Olov ”Kalle” Olsson 776 19 96

PLATSER KVAR
Det finns i år plats för fler barn (och föräldrar) att delta i ungdomssektionens 
seglingsverksamhet. Vi börjar terminen med teori, tisdagskvällar i Torvalla. 
Simhallen hyr vi några timmar för simprov samt en jollevältningsövning. Därefter 
i början av maj börjar vi segla i Askvik. Som vanligt planerar vi ett seglarläger
på ”klubbis” straxt innan skolorna börjar. Verksamheten fortsätter sedan en bit in 
på hösten.

VÄLKOMNA!!

Hör av er om ni är intresserade eller har andra frågor:
Stefan Gasslander  741 16 62 eller Karl-Olov Olsson  776 19 96

- 21 -
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FÖR 20 ÅR SEDAN - SVENSKA ÖSTERSJÖREGATTAN - KOMMER NI IHÅG DEN? 
Det var ett storstilat försök till samarbete mellan Södertörnsalliansen, Karlskrona
Segelsällskap, Karlskrona och Haninge kommuner samt Svenska Dagbladet med en
regatta med en Havskappsegling och en Distanssegling. Tanken var att locka söder
ifrån kommande båtar som deltagit i Gotland Runt-seglingen att vara med i havs-
kappseglingen och familjeseglarna i distansseglingen. Ett antal sponsorer ställde upp
med priser och det gjordes också ganska mycket reklam för tillställningen.

Antalet deltagare blev mycket lågt! Jag vill minnas att det bara var mindre än 10
kappseglande båtar och ca 30 distansbåtar första året 1981 då vi var med som dis-
tansbåt nr 28 med Anemon. Efter ytterligare ett par års tynande tillvaro upphörde
Östersjöregattan helt.

Varför projektet inte lyckades var nog ganska uppenbart. För kappseglarna var det
nog för låg status på tävlingen och för lite priser samt för jobbigt med ytterligare en
segling mitt i sommaren. Distansseglingen var någonting odefinierat. Det var ingen
tävling (det gällde bara att komma i tid till avslutningen i Karlskrona) och inte heller
någon eskadersegling, eftersom man inte kände och seglade tillsammans med övri-
ga båtar. För vår del hade vi sällskap med två bekanta båtar.

I reglerna ingick att man i loggboken skulle rapportera andra deltagare man såg och
kontakta privatradiostationer efter kusten. Ann 14 år förde vår loggbok som vi behöll
som minne av seglingen. Att läsa den är för oss ett roligt minne av Östersjöregattan.

Hasse Svedberg

- 22 -

Dat. Tid Pos. Anteckning
5/7-81 11.30 Dalarö Logg 2278'
19' 15.40 Nåttarö Logg 2297, tills. m. distansbåt 27, 12 
07-jun 06.30 Nåttarö Seglade i stiltje ut ur fladen. Vind: ca 1 m/s.

07.00 1' S Startade motorn.
11.25 Gustaf Dalén Hissade segel. Fart 4-5 knop.
13.07 1' S Ursulas grund Kontakt med sjörädd-ningen Arkö på 11 A
15.15 Arkö Såg Comfort 32, s 90. "Molly" med distansflagga?

med motorbåt i följe.
54' 16.30 Risö Logg 2351', natthamn med 12, 27.
07-jul 10.20 Risö Startade.
12' 13.20 Harstena (i Flis-fjärden) Logg 2363' tillsammans med distansbåt 27,12.
07-aug 11.55 Harstena Seglade i stiltje.

12.07 I inloppet till viken Startade motorn.
13.30 Häradsskär Logg 2371'. Radio-kontakt med distansbåt 12 vid Kättilö.
13.50 Kontakt med distansbåt 27. Samma posision som distansbåt

12. (2' efter distansbåt 12)
14.25 Häradsskär Avgick för motor.
14.30 Utanför Häradsskär Hissat genua 1. Håller nu 240° mot Hägerö-kartens fyr.

Sträckbog med lite släpp. Hastighet 5-6 knop. 
28' 18.55 Lotsskack-elshamn Logg 2391'. Distansbåt 12 ligger också här.

Distansbåt 27 har inte kommit ännu.
19.20 Distansbåt 27 ankom.

07-sep 08.55 Lotsskack-elshamn Sist utgående från hamnen. Motorgång.
11.35 Västervik Logg 2407'. Fint väder.

16' 15.20 Kontakt med Priväst, Västervik.
07-okt 10.10 Västervik Tankade 16 l diesel. 
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Dat. Tid Pos. Anteckning
10.15 Avgick med motor.
10.55 Möte med Lady Helms-man. Distansbåt nr ?
11.00 Spårösund Siktade 2 distansbåtar. En motorbåt och en segelbåt.

Dom låg i Kårö-viken.
11.16 Ö Lindön Började segla. Hastighet ca 3 knop.

ca 12.30 N Förö kl. Hissat spinnaker för allra första gången på den här resan.
Innan vi hissade gick vi med 2 knop. Senare gick vi i 3-4 knop.
Strålande sol.

St Bergö Rev spinnakern.
22' 16.40 Orrholmen, Kråkelund Natthamn med distbåt 12, 27. Logg 2429'.
07-nov 10.31 Orrholmen Avgång för motor. På väg till Öland via

Blå Jungfrun tills. m. dist. 12, 27
10.45 Hissade segel.
10.55 Hissade spinnaker.
12.50 Tog ner spinnakern och slog på motorn. 
13.00 Möte med Visby-båten.
13.30 Vid Blå Jungfrun Omkörda av en distans-båt (en motorbåt).
13.35 Blå Jungfrun La till. Logg 2442'. Lugnt med strålande sol. Lite dyning.

Dist 12, 27 gick vidare. 
13.50 Vandrade upp till toppen och tog kort.
14.30 Var nere vid båten igen. Badade och tog det lugnt.
15.05 Avgick för motor, fortfarande fint väder.
17.10 ca 1' utanför Sandvik Slängde en Sunkist-tetra i sjön med namn och adress på.

Flöt som en kork på vattnet.
17.20 Tog ner seglen. För att slippa kryssa in i hamn slog vi på

motorn.
25' 17.30 Sandvik Gick in i hamnen och förtöjde. Jag (Ann) förtöjde. Logg 2454' 

21.50 Distansbåt 19 kom in i hamnen.
07-dec 10.55 Sandvik Kastade loss. För motor.

12.30 1,5' SO Dämman Radio-kontakt med Prim Mönsterås. Hastighet ca 2 knop,
Mellan 210° och 220°. Mot Borgholm

15' 14.30 Borgholm Natthamn med nr 27, 19. Logg 2469'.
13-jul 10.00 Borgholm Startade o. Hissade  med fulla segel, 5-6 knop.

ca 11.30 Vid Skägge-näs Revade storen ett steg o bytte försegel till genua 2. 5-6 kn
14.00 N. Ölands-bron Bärgade seglen o. fortsatte för motor mot Ölandsbron.
14.20 Under Ölandsbron Gick under bron för motor med vågorna rakt framifrån.

25' 14.40 Kalmar Gick i hamn blöta och trötta. Logg 2494'
19.15 Kontakt med Bergkvara-båt på kanal 16

I hamn: distansbåt 10, 12, 16, 27, 43, 44 och vi själva.
P.S. Jag (Ann) styrde nästan hela vägen i blåsten. Förutom

när
regnstället behövdes. D.S.

14-jul 10.00 Kalmar Gick ut för motor o. hissade sedan genua 2. Ca 5 knop. Kryss. 
15.05 Bytte till genua 1.

39' 17.56 Kristianopel Natthamn med dom vanliga distansbåtarna 12, 27
Logg 2533'. Enl kortet 25'

men i kryss o. strömt vatten blev det 39'.
15-jul 10.40 Kristianopel Gick ut för motor o. hissade genua 2 o. full stor.

ca 11.30 Till havs Revade ett steg i storen.
17' 14.50 Sandhamn Logg 2550'. Natthamn med distansbåt 12, 27 m.fl.
15-jul 09.35 Sandhamn Seglade ut från kajen. Distansbåt 12, 27 hade redat gått.

Segel: storen och kryssfock.
16' 12.35 Karlskrona Logg 2566 Seglade in strax efter distansbåt 27, in på plats som Arne

på distansbåt 12 visade oss. Men det var för smalt mellan
bommarna. Gick över till andra sidan av bryggan. Efter ca 1 h
bytte vi plats igen och hamnade på första sidan igen men
på en bredare plats.  Hälsningar Ann.
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