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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 Robert Johansson 501 500 45
Kassör Ulf Sjögren 777 63 18
Hamnmästare Börje Pahlén 776 18 09
Ledamot Björn Björling 776 31 55
(medlemsfrågor, vaktlista, bryggplatser)

Revisorer Sammankallande Esbjörn Wincent 34 41 56
Nils Jansson 777 29 95

Suppelant Björn Sandberg 777 64 30

Valberedning Sammankallande Bengt Fryxell 605 83 55
Anki Elleström 777 96 65
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

Klubbholmen och klubbhuset Stig Asplund 777 11 28

Festkommitté Klubbmästare Annika Goos-Nilsson 776 20 88
Per Gustafsson 778 56 34
Christina Willner 776 38 28
Åsa Schelander 777 62 13
Ann-Mari Björling 776 31 55

Redaktionskommitté Sammankallande Kristina Holst 745 35 23
Lars Johansson 774 44 26
Laila Schelander 777 25 34

Web-master Ola Persson 745 21 11

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.comÖ
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Efter det att vi tagit upp våra kära båtar i höstas har vädrets makter varit omväxlande
med härligt mycket snö till julhelgen, rasande höst och vinterstormar. Högt vatten-
stånd i Askvik.
Trots dessa växlande väderförhållanden har endast ett fåtal pallningar och täckning-
ar  tagit skada i Askvik. När man än kommer ner till hamnen under vinterhalvåret är
det alltid någon medlem där och ser till sin båt och samtidigt ser till andras båtar. Rät-
tar till täckning som blåst av eller sönder, och ringer båtägaren om mer arbete måste
utföras. Tack alla Ni som på detta sätt hjälper klubbkompisarna.

Fest- och tävlingskommittéerna har tillsammans utformat en festlig ÖBK-dag i Askvik
med gemensamma aktiviteter för alla, ung som gammal. Jag vill nu passa på tillfället
att uppmana alla att ställa upp på detta trevliga arrangemang.  Se mer om denna dag
längre fram i Loggen.

ÖBK har som många andra båtklubbar fått en ökande omsättning på medlemmar. För
att alla Ni nya medlemmar som får sommarplats eller permanent plats i vår hamn skall
känna sig välkomna till oss, kommer vi att kalla Er till ett separat möte före sjösätt-
ningen. Vid denna träff kommer vi att presentera styrelsen och redovisa hur vi jobbar
i klubben med olika kommittér och projektgrupper. På så sätt hoppas vi att Ni snab-
bare kommer att känna Er delaktiga i verksamheten.

Det stora arbetet i år är "Långbänken"  byggande av ÖBK-Us jolleskjul vilket är ett
måste nu. Vid högt vattenstånd i Askvik ligger ÖBK-u´s jollar oroväckande nära vatt-
net. Ove Öberg har tagit på sig ansvaret att samordna bygget av jolleskjulet. Många
armar behövs. Vi börjar direkt efter sjösättningen. 

Vår idoga vasskärning runt bryggorna har givit gott resultat. I år är det vassen runt
mastkransbryggan och ÖBK-u´s brygga som står på tur. Ett bra jobb att göra när man
går nattvakt under försommaren.

Gamla spådomar säger att om vintern är mild blir det även en varm sommar. Det inne-
bär många härliga kvällar på klubbholmen och i vår underbara skärgård.

Till sist vill jag önska alla ÖBKare lycka till med sjösättningen och den kommande
säsongen samt en varm sommar.

Margaretha
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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

Robert Johansson, vice ordförande, tel. 501 500 45.
Sophantering
Kontaktperson -Tävlingskommitté
Kontaktperson - ÖBK-u

Ulf Sjögren, kassör, tel. 777 63 18.
Kontaktperson - Festkommittén

Börje Pahlén, hamnmästare, tel. 776 18 09.
Hamnen
Kontaktperson - Hamnkommitté/klubbholmen
och Traktorkommittén

Ansvarig för klubbholmen och klubbhuset är Stig Asplund
Ängsholmen, vår klubbholme,
hittar du i sjökortet 59°03,7 N  18 ’22,0 E

Björn Björling, tel. 776 31 55
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 FÖR KLUBBHOLMEN OCH
KLUBBHUSET Stig Asplund

ORDFÖRANDE ÖBK-u
Stefan Gasslander

TRAKTORANSVARIG
Lasse Schelander

Fyren
Ulf Wiman
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ÅRSMÖTE 2002
Årsmötet öppnades med parentation för Bengt Andersson, Lötkärr.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Österhaninge Båtklubb torsdag 14 februari 2002

Plats: Fredrika Bremerskolan, matsalen. Antal närvarande: 40 personer, se bilaga

§ 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, se bilaga.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet.
Valdes: Bengt Fryxell.

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

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Mötet godkände tidigare utsänd verksamhetsberättelse för år 2001, se bilaga.

§ 6 Revisorernas berättelse
Nils Jansson revisor, läste upp revisionsberättelsen för år 2001, se bilaga.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

§ 8 Behandling av styrelsens förslag
Förslag till ändring i stadgarna för ÖBK

§ 6 AVGIFTER
Avgifter till ÖBK fastställs av årsmötet och ska vara betalda senst senast 30 dagar efter det att
inbetalningskort erhållits. Extra debitering för visst ändamål kan ske efter beslut av årsmötet/
extra årsmöte.
Årsmötet antog förslaget enhälligt. Stadgarna revideras omgående, se bilaga.

§ 11 FIRMATECKNING
ÖBKs firma tecknas av ordförande, kassör eller av styrelsen vald ledmot, två i förening.
Kassören ges bemyndigande att utföra transaktioner över Internet efter det att faktura/motsvarande
har attesterats av ordförande eller av styrelsen vald ledamot.
Årsmötet antog förslaget enhälligt. Stadgarna revideras omgående, se bilaga.

§ 12 STYRELSENS EKONOMISKA BEFOGENHETER
Styrelsen har rätt att fatta ekonomiska beslut om ett (1) basbelopp/år utöver vid årsmötet framlagd
budget.

Rösträkningen utföll med 26 ja-svar av 38 röstberättigade medlemmar således godkände årsmötet
styrelsens förslag med 2/3 majoritet. Frågan hänskjuts till nästa årsmöte.

§ 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 2002, se bilaga.

§ 11 Val av styrelseledamöter
Ordförande Margaretha Björklund 2002-2003
Kassör Ulf Sjögren 2002 Fyllnadsval
Hamnmästare Börje Pahlén 2001-2002
Ledamöter Lisbeth Odenhammar 2001-2002

Björn Björling 2002-2003 Nyval
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Robert Johansson 2002-2003 Nyval
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 12 Val av två revisorer och en suppleant för år 2002
Revisor Esbjörn Wincent

Nils Jansson
Suppleant Björn Sandberg
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 13 Val av ledamöter i valberedningen för år 2002
Sammankallande Bengt Fryxell Nyval

Nils Holst Omval
Anki Elleström Nyval

Årsmötet godkände årsmötets förslag.

§ 14 Val av bryggbasar och ledamöter i kommittéer
Bryggbasar
Fyren Ulf Wiman 2002 Omval
Båken Kjell Gasslander 2002 Omval
Pricken Christer Åkerlund 2002 Omval
Bojen Anders Lindén 2002 Omval
Klubbholmsansvarig
Stig Asplund 2002 Omval

Tävlingskommitté
Ove Öberg Sammankallande 2001-2002
Solveig Gasslander 2001-2002
Mikael Lindh 2002-2003 Omval
Anders Åhman 2002-2003 Omval
Håkan Kvist 2001-2002

Redaktionskommitté
Kristina Holst Sammankallande 2001-2002
Lars Johansson 2001-2002
Laila Schelander 2002-2003 Nyval
Ola Persson Web-master 2002-2003 Nyval

Festkommmitté
Annika Goos-Nilsson Klubbmästare 2001-2002
Per Gustafsson 2001-2002
Christina Willner 2002-2003 Nyval
Åsa Schelander 2002-2003 Nyval
Ann-Mari Björling 2002-2003 Nyval

Traktorkommitté
Sammankallande Lars Schelander 2002 Omval

Gunnar Svensson 2002 Omval

Ungdomssektionen
Ordförande Stefan Gasslander 2001-2002
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 15 Godkännande av sektionsmötets val av styrelse för ungdomssektionen
Årsmötet godkände ÖBK-us årsmötesprotokoll 2002 efter cirkulation.

§ 16 Avslutning
Mötets ordförande Bengt Fryxell tackade för uppmärksamheten och förklarade 2002 års årsmöte
för avslutat.

Efter avslutat årsmöte tackade ÖBKs ordförande, Margaretha Björklund, de avgående ledamöterna samt
hamnmästaren med blommor och gåvor;

Sten Hansson, avgående vice ordförande, Anki Elleström, avgående kassör, Ola Persson, avgående med-
lemsansvarig, Monica Rudheden, avgående ledamot i Festkommittén, Bengt Sandelowsky avgående leda-
mot i Festkommittén, Marie Nilsson, avgående ledamot i Redaktionskommittén för väl uträttat arbete under
åren inom ÖBK.
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VÅR ORDFÖRANDE  MARGARETHA BJÖRKLUND
TACKAR AVGÅENDE LEDAMÖTER.

Anki Elleström

Hamnmästere Börje Pahlén blev
hyllad, 60 år!

Monica Rudheden

Ola Persson

Sten Hansson
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ESKADER TILL TROSA, KRISTI HIMMELSFÄRDSHELGEN 2001
Så har nästan ett år gått sedan vi samlades till den gemensamma eskaderseglingen
till Trosa. Detta brukar för flera av oss vara den resa som vi startar årets båtsäsong
med på riktigt. För att vi, nu till i år förhoppningsvis skall bli några fler deltagare, så
tänkte jag berätta lite om hur förra årets eskader gick till och vad vi gjorde.

Deltagande båtar var: Flash Dance, Catch, Marelin, Lambada, Linnéa, Comtesse,
Esset, Ronette, Cruis-Ann (undertecknads båt). På lördagen anslöt också Soleado
och Ripp-Rapp.

Helgen börjar ju, som vanligt, med att man är ledig både torsdag och fredag. Detta
brukar, för flera av deltagarna, göra att onsdagen blir en hektisk dag. Somliga går
nämligen redan på onsdagskvällen ut med sin båt till klubbholmen. Andra kanske,
för att vinna tid på torsdagen, åker ner till Askvik och sover där i båten. Sen har vi
också några som väljer att åka ner till båten på torsdag morgon. Själv tillhör jag
kategorin ”åka iväg redan på onsdagen”, även om det kan bli lite sent innan man
lagt till. I och för sig så ligger vi inte med våran båt i Askvik, utan den ligger vid en
marina på Herrö vid namn Wik-Inn. Ungefär vid norra infarten till Nynäshamn. Det
innebär att vi har en något kortare helgresa att göra, än de som ligger i Askvik.

Nåväl, vi lade ut vid 19-tiden på onsdagen och gick ut till Stora Ramklöv, nordväst
om Mälsten. Fin lähamn för nordvästen. Genom lite telefonsamtal, fick vi reda på att
några andra deltagare hade gått ut till klubbholmen. 

På torsdagsmorgonen seglade vi sedan vidare ner runt Järflotta och sedan tillbaka
upp mot Dragets Kanal. Vi kan vid normal- och lågvatten, p.g.a. vårt djupgående,
inte passera kanalen utan bottenkänning. Därför går vi runt Järflotta. Vårt mål var
att hitta en bra lähamn åt alla deltagare för natten, i detta område. Det är nämligen i
”dessa krokar” som vi har vår första gemensamma samling inför helgen. Nordväst
om kanalmynningen hittade vi ett bra ställe, med plats för alla båtar. Vi var på plats
vid 12-tiden. Några timmar senare kom sedan båtarna nere från Askvik och klubb-
holmen in en efter en. Vi fick en riktigt härligt varm eftermiddag i hamnen. På kväl-
len blev det grillning. När solen gått ner, så märktes en klar förändring på tempera-
turen. Skönt i alla fall att ha startat båtsäsongen så här bra. Nu samlade vi också in
namnen på de som ville gå med på restaurang nästkommande kväll i Trosa. Samtli-
ga deltagare vill gå med. Jag ringde och informerade restaurangen, så att de kunde
förbereda bord.

På fredagsmorgonen, när jag vaknat, hade som vanligt vissa morgontidiga redan
dragit iväg. Vi andra, som valde att riktigt sova ut, kom iväg vid 10-tiden. Vi låg som
på ett radband när vi seglade ner till Trosa. Det blev en otroligt härlig segling, på en
mycket fin sträckbog. Härligt strålande sol, lagom fin vind, men något svalt i vinden.
Väl framme, blev det till att gå en runda ”på stan”. Lite shopping  blev det också. Vid
17.30-tiden passade de som ville på att bada bastu. Därefter släcktes en och annan
törst ombord på båtarna. Nu dök också besättningen på Ripp-Rapp upp, fast de
kom med bil. De följde också med upp på restaurangen. Det blev en god middag
som vi inmundigade i glada vänners lag. Efter middagen blev det lite eftersnack i
några båtar.



Lördagen kom och andades även den sol och fina vindar. Efter frukost så drog
samtliga iväg mot Rånöhamn. De vanliga gänget som ”går och lägger sig först”, var
som vanligast iväg tidigast. De var således framme vid natthamnen först. Men inte
så långt före oss. En halvtimme till och de hade ”fått sig en fight”. Här hade nu
också Kjelle och Sollan, med Soleado, redan förtöjt. Jättekul att också de anslöt sig
till eskadern. De var  nu hamnkaptener och bestämde vart var och en skulle lägga
till när vi kom inseglande. Skönt att ha någon iland som visar vart man kan komma
in. I den väst- nordvästliga vinden, så låg vi fint i lä vid ”Svanholmsberget. Alltså det
berg som ligger strax väster om det stora röda huset ute på udden, inne i Rånö-
hamn. Även här var det till att rigga grillar. Men, innan dess så serverade som van-
ligt Soleado ”dricka med tilltugg”. Mycket bättre än så här, kan man inte ha det.
Myskväll blev det också på berget, där Stene och undertecknad sjöng och spelade
gitarr. Osäker på när det blev till att krypa till kojs.

Söndag morgon, så strålade solen ner i våra sittbrunnar, akterifrån. Själva blev vi
väckta av ”Askviks-kören”, som kom ombord och sjöng för min fru på hennes födel-
sedag. Trevligt, trevligt med sådan påhälsning. Efter förmiddagskaffe och lunch,
seglade var och en hemåt. Än en gång hade ÖBK:s ”Trosa-eskader” haft några här-
liga och minnesvärda dagar tillsammans.

Med dessa rader ser jag nu fram emot att även nya deltagare vill anmäla sitt intres-
se för att deltaga i det här årets eskader till Trosa. Det vore kul om också motorbå-
tar tar tillfället i akt och kommer med, men så klart vill vi också ha med fler seglare.
Det viktiga med vår klubb och vår gemenskap, är inte vilken båt eller båttyp man
har, utan att vi är tillsammans och har trevligt och kul. Detta är således ett mycket
bra tillfälle att lära känna fler ÖBK:are och detta under trevliga former. Så nu alla ni
nyfikna, häng med på detta i år. Ingen registrerad anmälning görs, utan hör av er till
någon av oss som brukar vara med, så att vi kan lämna ett telefonnummer eller
anropssignal på VHF:en. Detta för att veta var vi lägger till på torsdag eftermiddag
(runt Dragets Kanal / Järflotta). Resten ordnar sig av sig självt.

Välkomna
Ulf Sjögren
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Styrelsemöten 25/3 kl 19.00
15/4 kl 19.00
15/5 kl 19.00 - Askvik 
3/6 kl 19.00 - Askvik 
26/8 kl 19.00 - Askvik 
16/9 kl 19.00
15/10 kl 19.00 
11/11 kl 19.00 - förslag budget 2003, valberedning 2002
9/12 kl 19.00
23/1 2003 kl 19.00 - utskick till årsmötet

Årsmöte 2003 Vecka 7

Planeringsmöte 18/3 kl 19.00 i Askvik. Styrelsen, kommittéordföranden,
bryggbasar, klubbholmsansvarig.

Information till 16/4 kl 19.00 i Askvik. Björn Björling skickar inbjudan till nya
nya medlemmar medlemmar i mitten av mars.

Sjösättning Vecka 17,18,19. Kvällar 22/4, 23/4, 24/4, 29/4, 6/5 kl 18.00.

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

Upptagning hösten Lördagar: 5/10, 12/10, 19/10.
2 pass/dag, kl 08.00-12.00 och kl. 12.00-16.00.

Städdag ansvarig 16/5 kl 18.30 – Börje Pahlén

FESTDAG Lördag 25/5, hela dagen, ansvariga är tävlings- och festkommittéen.

Planeringsmöte 4/11 kl 19.00 – Askvik
Styrelsen, kommittéordföranden, bryggbasar, klubbholmsansvarig

Verksamhet- Verksamhetsberättelse från de olika kommittérna lämnas
berättelse senast 25/10 2002 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. ÖBK-u säljer ÖBK-dekalen. Välkomna!
Med hälsnignar ÖBK-u.
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“TUR MED TÅR” -  GÅLÖKANNAN
Förra året 2001 när vi på Ebba skulle segla Gålökannan lyckades vi lura med oss
en intet ont anande Håkan Kvist. 

Om jag inte minns fel hade Håkan och Malin förtöjt med sin båt vid Gålö Båtklubbs
”Hang over bar” efter lördagens banseglingar. Baren brukar uppstå en lördag om
året i samband med Gålökannan så det gäller att ta vara på tillfället. Hur vilt det
hade gått till där vet jag inte eftersom vi, Per och undertecknad var bortbjudna på
partaj på annat håll.

Hur som helst! Vi kommer ut i god tid för att göra i ordning båten och gotta oss åt
alla rådbråkade och trötta seglare som sticker upp sina rufsiga huvuden ur rufföpp-
ningarna.

Efter ett tag tilltar aktiviteten i hamnen. Båtar sjöstuvas, segel viks och tas upp.
Kaffe och te bryggs, mackor bereds och skepparmöte hålls. 
Det blåste bra och emellanåt tjöt det bra i riggarna. En viss tveksamhet infinner sig.
Skulle vi verkligen klara av att hantera båten i det här vädret? Skulle vi inte behöva
en besättningsmedlem till?

Just när vi ska lägga ut promenerar Malin förbi varpå vi utan krusiduller frågar om vi
får låna Håkan ett par timmar. Det går bra. Håkan rafsar i hop den nödvändigaste
utrustningen och hoppar över i Ebba. 

Redan på väg ut till start har vi svårt att hålla båten upprätt. Vi lyckas dock hitta ett
hyfsat trim och kommer iväg ganska bra i starten. Ganska snart finner vi att våra
konkurrenter går lite högre och snabbare. Lite trimjusteringar minimerar fartförlusten
men inte tillräckligt. Därför försöker vi kapa distans där våra ”breda” konkurrenter
istället lyckas bära spinnakrar genom att gå lågt och fort. Per och Håkan sliter och
sittbrunnen ser ut som ett ormbo. Det är hela tiden spännande. På slör och läns tar
vi in och på kryss drar de ifrån. 

Då lyckas vi nästan med konststycket att köra upp på land. Det som hände var att
jag i ivern att runda snävt allt för tidigt skotade hem storen för kryss, fick en upp-
skärare och var ca 2 meter från graniten innan vi återfick roderverkan igen. Jag fick
lite spydiga kommentarer från besättningen för detta tilltag. De tyckte det var lite för
nära.

På slutet av sista kryssen förstod vi att vi hade chans att få en bra placering. Det
gällde att snabbt få upp spinnakern och försöka minska avståndet till framför-
varande båtar. 
Hornen i pannan växer och vi får upp spinnakern snabbt i rundningen av Tuklo. Vin-
den har nu ökat och vi pendlar ganska kraftigt innan vi lyckas få balans i båten. Då
vi kämpar med skot och roder hörs helt oväntat en knall. Vi förstår först inte vad det
är som har hänt. Sen upptäcker vi att masten pumpar och böjer sig som en pilbåge
sidledes. Vänster undervant har lossnat i vantskruven och hänger nu helt löst. Det
betyder att vi kommer att bryta masten när vi tvingas gippa tillbaka till babord för att
kunna ta oss in i mål. 
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Det är då som Håkan utför dagens prestation. Under stark tidspress, vi har ca två
minuter på oss innan vi måste gippa, kastar han sig ner i ruffen efter första bästa
tillgängliga verktyg som råkar vara min startnyckel till bilen. Per och jag skär upp
båten, bort från banan för att avlasta masten så mycket som möjligt. Med nyckeln
lyckas Håkan i upp och nervänt läge i ca 30 graders lutning hängande tvärs båten
med tåspetsarna i relingslisten som enda fäste, pilla tillbaka sprinten i den skadade
vantskruvsbygeln och därefter säkra sprinten med tejp. Hade tårna raknat i det läget
hade han gått i sjön som en avfyrad torped. 

Vi blir klara i sista sekunden och hinner precis genomföra gippen vid Gråmosse. Per
fick ta en hel del stryk uppe på fördäck! Då kommer några riktigt vildsinta byar. Vi
broachar en gång, masten rister och vi väntar bara på att lagningen skall gå sönder
och att mast och spinnaker skall falla i bitar. Vi broachar vildsint ytterligare en tre
fyra gånger och stannar upp till glädje för våra konkurrenter. Dom sa efteråt att
undersidan på kölen var synlig. Lutningen gör det också svårt att hålla sig kvar på
båten. Men allt håller, tack och lov! Då lyckas vi äntligen räta upp båten och få den
på kurs. Spinnakern fyller med en smäll och båten accelererar med ett ryck. Farten
ökar steglöst tills vi seglar med två stora vita mustascher om bogen. Den tidigare så
bångstyriga båten är nu lättstyrd och stadig och känns som en jolle. 

Vi formligen blåser i mål och kan gratulera varandra till en händelserik, rolig och
lärorik segling som inte hade gått att fullfölja om det inte hade varit för en bilnyckel,
lite mod samt ett par mycket mycket starka tår.

Och vet ni vad? Bilen gick att starta med nyckeln.

Mikael på Ebba.

Festkommittén, Tävlingskommittén
och Ungdomssektionen

INBJUDER
alla klubbmedlemmar att deltaga i

"STORA BRYGG-
KAMPEN"

Lördagen den 25 maj.
Se vidare skyltning på bryggorna.
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AVGÅENDE KASSÖR
Sedan 1998 har jag haft den stora äran att få vara ÖBK:s kassör. Det har varit
givande år och jag har lärt mig en hel del om klubben.
Att sitta i styrelsen eller att ingå i någon av ÖBK:s kommittéer kan jag rekom-
mendera, man blir väl omhändertagen och lär känna många andra trevliga båtä-
gare.
Efter 4 år tycker jag ändå att jag gjort mitt på kassörsposten och hälsar Ulf Sjögren
välkommen och lycka till där. 
Själv trappar jag bara ner lite och fortsättningsvis hittar ni mig i valberedningen.
Hälsningar från er f.d kassör ANKI

- 16 -

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.
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AVGIFTER 2002

Medlemsavgift 300:-

Inträdesavgift för ny medlem 1000:-
(återfås ej vid utträde ur ÖBK)

Inträdesavgift för bryggplats 3000:- 
(återfås ej vid utträde ur ÖBK)

Grundavgift för bryggplats 500:- 

Hamnavgift per bryggmeter 125:-

2,5 m plats 312:-

3,0 m plats 375:-

3,5 m plats 437:-

4,0 m plats 500:-

Sommaravgift 700:-  

Småbåtsplats 300:-

Uppläggningsavgift per kvadratmeter Båtens yta = längd ö a  x  bredd ö a

rundat till hela kvadratmeter 10:-  

Sjösättnings- och upptagningsavgifter på ordinarie sjösättnings-/upptagningsdagar

Sjösättning 125:-

Upptagning 125.-

Vid annan tidpunkt än ordinarie sjösättnings-/upptagningsdagar

Sjösättning 250:- *)

Upptagning 250:- *)

*) Vid sjösättning/upptagning vid annan tidpunkt än ordinarie sjösättnings- respektive

upptagningsdag utgår dessutom reseersättning till traktorföraren.

Sommarplatshyra består av grundavgift + hamnavgift + sommaravgift

- 17 -

Sista manusdag för Höst-Loggen är den 1 oktober 2002

Vi i redaktionskommittén är tacksamma för alla bidrag vi kan få, skicka gärna
med bilder. Skicka eller maila manus direkt till Kristina Holst:  Tel. 745 35 23
eller e-post: gravyrform@telia.com
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FESTKOMMITTÈEN 2002
Med Höstloggen skickades som utlovat en enkät angående de evenemang som fes-
tkommittén arrangerar. Antalet svar blev endast några få, 9 st!! Nedan följer de syn-
punkter som framkom:

Årsfesten
Den allmänna uppfattningen var att vi inte skulle lägga ner årsfesten. Feb-mars är
en bra tidpunkt. Ny musik, sittande middag ej nödvändigt! Buffé skulle kunna vara
ett alternativ. En resa med Ålandsbåt skulle kunna vara ett alternativ som årsfest.
Ev. med konferens!! Resa med Waxholmsbåt som årsfest!?

Midsommar
Skippa  vuxenfemkampen. En anledning till detta kan vara den obligatoriska grenen
med jollen och oundvikligt bad!
Barnens femkamp i lagform med blandade åldrar.
Fler moment med sjömanskap i barnens femkamp
Blanda barn och vuxna i femkampen
Bouleturneringen tillbaka

Med de fåtal svar på enkäten som underlag bestämde vi att lägga årsfesten på is
för 2002.

Istället har vi valt att tillsammans med tävlingskommittèn och ungdomssektionen
arrangera ”Stora Bryggkampen” den 25 maj. En första presentation av evene-
manget gjordes på årsmötet den 14 februari. Vi hoppas att detta evenemang ska få
många deltagare! Håll utkik efter mer information!

Midsommar kommer som traditionen bjuder att arrangeras på Ängsholmen. Kläd-
ning av och dans kring midsommarstången, femkamp, tipspromenad, KM i varpa
och kanske en boule-turnering är några av begivenheterna. Vi har era förslag i gott
minne!

I augusti blir det ”Kräftkör” som vanligt med efterföljande kräftkalas på klubbholmen. 

Med hopp om att möta gamla och nya vänner!

Festkommittén

NYA MEDLEMMAR I ÖBK
Vi hälsar Lars Generyd, Anders Lundin, Håkan Andersson

hjärtligt välkomna till oss.



VA
JA

 S
TO

LT
 D

U
 Ä

D
L

A
 V

IM
P

E
L

- 19 -

“VAJA STOLT DU ÄDLA VIMPEL”
James Cook har gjort det i Australien, Neil Armstrong har gjort det på månen och
högvälborne Sir Edmund Hillary har gjort det på toppen av Mount Everest. 

Det jag talar om är inte någon form av avancerad sex utan driften att placera sin
flagga vid slutmålet för en resa. Nu har även vi i ÖBK lyckats placera vår vimpel på
hedersplats i den lilla orten Tejns hamnkontor på Bornholm. 

Så här gick det till.
Sommaren 2001 fick vi på Ebba erbjudande om att segla i Bornholmsfarvattnen
med Holgerssons/Paulssons bekväma 41 fotare. Eftersom våra respektive semes-
trar inte var synkroniserade var vi tvungna att mönstra på i Tejn för fortsatt färd runt
Bornholm.

Per och Hasse som är återkommande Bornholmsresenärer är välkända ansikten för
många hamnkaptener. Strax före avfärd hänger jag med Per in på hamnkontoret för
att betala hamnavgiften. 

Per som är riktigt slängd i att förstå Bornholmsdanska (han har skånskt påbrå),
pratar på riktigt bra med hamnkaptenen. Själv bläddrar jag lite förstrött i en turist-
broschyr. Eftersom vi har legat mer än ett dygn i hamnen samt att Per dessutom är
en känd återkommande gäst verkar det som att vi kan få lite rabatt på hamnavgiften
som betalas efter båtlängd. Samförståndet är stort och det verkar på tonfallet som
om det är dags att plocka fram ”den lille” från utrymmet under disken och utväxla
avskedskålar. 

Då stelnar Per mitt i ordflödet och pekar stelt på väggen bakom hamnkaptenen. Där
hänger, ve och fasa en klubbvimpel från Karlslunds båtsällskap. Denna oerhörda
skymf måste omedelbart vedergällas. Jag sprintar ned till båten och plockar snabbt
ned vår ÖBK vimpel från spridaren som vi sedan överräcker till den överraskade
hamnkaptenen. Efter att ha förklarat att Karlslund är en kär grannklubb fattar han
galoppen med ett smile och lovar att sätta upp den på väggen, på hedersplats,
ovanför Karlslunds vimpel. 

Därför har också vi numera vår ”flagga” på hamnkontoret i Tejn. Så nästa gång ni
besöker orten, visa upp er ÖBK vimpel för hamnkaptenen så bjuder han på om inte
rabatt så kanske en ”Lille en”.

Hälsningar Mikael på Ebba



T
Ä

V
L

IN
G

S
K

O
M

M
IT

T
É

N
 IN

F
O

R
M

E
R

A
R

- 20 -

KOM MED OCH SEGLA!
Dags att ta fram kalendern och boka in årets seglingar. Tider och anmälningslistor
kommer att sättas upp i hamnen några veckor före varje händelse. För allmän
kännedom har vi även tagit med några andra tävlingar i kalendern.

Tävlingar och andra aktiviteter under året 2002:
Trosa eskader 9-12 maj
Lidingö Runt 11 maj
Ornö Runt 18 maj
Stora bryggkampen i Askvik 25 maj
Sommarnatta 31 maj – 1 juni
Vissvasstrasslet 8 juni
Skoja Cup ** 8 juni
Skoja Cruising 8 juni
Gotland Runt 30 juni – 4 juli
Kräftköret ** 17 augusti
Augustimånen 23-25 augusti
Södertörnspokalen/Oxnörundan 24 augusti
Gålökannan 7-8 september
Jungfrutriangeln 14 september
Höstrusket ** 21 september

Häng med på eskadersegling till Trosa under Kristi Himmelsfärdshelgen 9-12 maj.
Du kan läsa om fjolårets eskadersegling på annan plats i Loggen. Ta gärna kontakt
med Margaretha Björklund om du vill veta mer om årets eskader.

Tre tävlingar (märkta med **) ingår i klubbmästerskapet, och man måste delta i
minst två för att 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.

Om du inte har varit med och tävlat tidigare eller känner dig ringrostig så gör det
ingenting. Alla är lika välkomna, och du kommer inte att känna dig ensam om detta.
Vi har dessutom på försök infört en Cruising-klass på Skoja den 8 juni. Cruising-
klassen har en egen startgrupp med fri start och man seglar endast första varvet av
den ordinarie tvåvarvsbanan.

Vi hoppas att även ni som inte vill eller kan vara med på kappseglingarna kommer
ut och njuter av sol och bad på vår fina klubbholme. Det finns plats för alla! Vill
någon dessutom hjälpa till med tidtagningen, där vi alltid behöver och brukar få
assistans, blir vi ännu gladare.

Tävlingskommittén önskar alla hjärtligt välkomna till årets skepparmöten på klubb-
holmen, där alla klubbtävlingar startar. 

Ställ upp i årets nya familjefest, Stora bryggkampen, 25 maj i Askvik!

Tävlingskommittén
genom Håkan
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UNGDOMSSEKTIONEN 2002
Det finns i år plats för fler barn (och föräldrar) att delta i ungdomssektionens 
seglingsverksamhet. Vi börjar terminen med teori, tisdagskvällar i Torvalla Simhall. 
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” strax 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
Karl-Olov Olsson  776 19 96

PROGRAM 2002

Onsdag 3 april Teori Torvalla kl 18:30 – 20:30

Onsdag 10 april Teori Torvalla kl 18:30 – 20:30

Onsdag 17 april Teori Torvalla kl 18:30 – 20:30

Onsdag 24 april Teori Torvalla kl 18:30 – 20:30

Dag meddelas senare Jollevältning Torvalla Tid meddelas senare

Torsdag 2 maj Jollevård Askvik kl 18:00 – 20:30

Onsdag 8 maj Segling Askvik kl 17:45 – 20:30

Onsdag 15 maj Segling Askvik kl 17:45 – 20:30

Onsdag 22 maj Segling Askvik kl 17:45 – 20:30

Onsdag 29 maj Segling Askvik kl 17:45 – 20:30

Onsdag 5 juni Segling Askvik kl 17:45 – 20:30

Onsdag 12 juni Segling Askvik kl 17:45 – 20:30 Säsongsavslutning     

V. 33, söndag 11 augusti  -  fredag 16 augusti SEGLARLÄGER

Onsdag 28 augusti Segling Askvik kl 17:45 – 20:30 Start höstsäsong

Enligt sep. höstprogram

KURSPROGRAM 2002
Efter jollevältning och simprov i Torvallabadet flyttar vi ut till Askvik för båtvård och iord-
ningsställande av jollarna inför säsongen. Vi beräknar att därefter följer sex kvällar med
segling. Avslutning av vårterminen den 12:e juni. Seglarlägret planeras v. 33 och pågår
från söndag till fredag.
Höstterminen startar den 28:e 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.
ÖBK-u  postgirokonto 27 88 08 - 1

- 21 -
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För segling gäller följande
Personlig utrustning: • Godkänd flytväst

•-Stövlar
• Regnkläder
• 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 Andreas Johansson
och Björn Evers att vara huvudledare.

Vi önskar alla välkomna och hoppas på en fin seglingssäsong.
Om du vill veta mer om vår verksamhet, kontakta:
Stefan Gasslander 08 - 741 16 62
Karl-Olov ”Kalle” Olsson 08 - 776 19 96

KURSMÅL 2002
Nybörjare:
Utan hjälp kunna segla från en punkt till en annan oavsett segelsätt.
Med ”utan hjälp” menas, att inte vara beroende av anvisningar från instruktör eller
annan.
I begreppet segla ingår att iordningställa jollen före och efter avslutad segling. Från
en punkt till en annan innebär att man skall känna till de principer som gäller och
tillämpa dem för att ta sig till det tänkta målet.
Finns annan båt i vägen skall eleven känna till hur man håller undan för varandra.
Oavsett segelsätt menas att eleven skall känna till och kunna tillämpa de fyra segel-
sätten kryss, halvind, slör och läns.
Kunna de vanligaste fem knoparna samt dess användning.

Fortsättare:
Att ge fördjupade kunskaper i båthantering vid alla segelsätt och väder.
Kunna väjnings-, sjövetts- och allemansrättsreglerna, de vanligaste sjötermerna, på
egen hand rigga ”sin” båt korrekt för rådande väder, placering i båten samt att lägga
till vid brygga vid alla vindriktningar.
Fortsättarna får börja segla ”tvåmansbåt”.
Grundläggande kunskaper i dager navigation, segeltrim, sjöväder samt båtunder-
håll.

Besök ÖBK-u hemsida:   www.obku.cjb.net






