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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
Vice ordförande Robert Johansson 501 500 45
Kassör Ulf Sjögren 777 63 18
Hamnmästare Börje Pahlén 776 18 09
Sekreterare Christina Wincent 34 41 56
Ledamot Björn Björling 776 31 55
(medlemsfrågor, vaktlista, bryggplatser)

Revisorer Sammankallande Esbjörn Wincent 34 41 56
Björn Sandberg 777 64 30

Suppleant Berit Nilsson 777 21 74

Valberedning Sammankallande Bengt Fryxell 605 83 55
Anki Ellerström 777 96 65
Nils Holst 745 35 23

Hamnkommitté Sammankallande Börje Pahlén 776 18 09
Bryggbas Fyren Ulf Wiman 500 103 78

Båken Kjell Gasslander 776 17 87
Pricken Lennart Hessling 777 32 62
Bojen Anders Lindén 776 07 76

Klubbholmen och klubbhuset Stig Asplund 777 11 28

Festkommitté Ann-Mari Björling 776 31 55
Kia Landegren 777 77 67
Åsa Schelander 777 62 13
Kerstin Sjögren 777 63 18
Christina Willner 776 38 28

Redaktionskommitté Sammankallande Kristina Holst 745 35 23
Lars Johansson 774 44 26
Carolin Platzek 776 23 17
Laila Schelander 777 25 34

Web-master Ola Persson 754 21 11

Tävlingskommitté Sammankallande Mikael Lindh 776 23 17
Mechthild Kleinschmidt 640 25 29
Håkan Kvist 520 270 52
Anders Åhman 776 32 84
Ove Öberg 777 78 08

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

Ungdomssektionen Ordförande Karl-Olov Ohlsson 776 19 96

Ansvarig utgivare Margaretha Björklund E-post 087762300@telia.com
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Till årsmötet den 12 februari samlades vi i Haninge Folkets hus, lite ovanligt när vi
annars har kunnat använda matsalen i Fredrika Bremer gymnasiet. Men till nästa år
kanske vi kan ha vårt årsmöte i det nya klubbhuset i Askvik. Det har gått lite trögt i
portgången med att få igång bygget. Ritningarna från Skärgårdsstiftelsen kom först i
början av december, bygglov söktes omgående. Byggnadsnämnden tar tyvärr inte
upp ärendet förrän i slutet av februari. Men hoppet sviker oss inte utan vi hoppas att
kunna starta byggandet i början av maj när alla båtar är i sjön.

I år lägger vi all fokusering på att få klubbhuset Berget återuppbyggt. Detta kommer
att innebära många olika projektlistor som kommer att anslås på anslagstavlan i
Askvik. Titta också in på vår webbsida. Vi får dock inte glömma att ÖBK-u:s jolleskjul
skall slutföras. Färskvatten kommer att dras fram till mastkransbryggan. Det blir dock
ej tillåtet att spola däck med färskvattnet eftersom brunnen då kan sina och vi får in
bräckt vatten i vår brunn.

Ungdomssektionen har många duktiga ledare men saknar yngre förmågor som vill
lära sig hantera en båt och delta i lägret på klubbholmen. Alla barn och barnbarn och
deras kamrater är hjärtligt välkomna att delta i vår ungdomsverksamhet.

Vår envisa kamp mot vassen mellan bryggorna fortsätter, även vassen mellan mast-
kran och ÖBK-u:s bryggor måste slås. Den nya vasskäraren är en fröjd att använda
säger de som gjort det. Att skära vass är en bra sysselsättning vid vakttjänstgöring-
en.

Fest- och tävlingskommittéerna kommer även i år att anordna en festlig ÖBK-dag i
Askvik. Trots att det småregnade i fjol blev Askvik-dagen mycket lyckad. Vässa klor-
na och delta i bryggkampens många roliga grenar. Det finns alltid någonting som just
Du är bäst på. Dagen presenteras längre fram i Loggen.

Så önskar jag alla en lika skön och underbar sommar som vi hade förra året med
mycket sol och varma bad och god avkoppling från alla "måsten" under övriga året.

Margaretha
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Margaretha Björklund, ordförande, tel. 776 23 00.
Organisationsfrågor
Försäkringsfrågor
Information till nya bryggmedlemmar 
Kontakt med hedersmedlemmarna i ÖBK
Kontaktperson - Redaktionskommittén
Post

Robert Johansson, vice ordförande, tel. 501 500 45.
Klubbhuset Berget
Sophantering, El
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, ledamot, tel. 776 31 55.
Medlemmar
Köplatslista
Medlemsmatrikel
Vaktlista

Christina Wincent, sekreterare, tel. 34 41 56
Information
Webbsidan
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BRYGGBASARNA

Båken
Kjell Gasslander

Pricken
Lennart Hessling

Bojen
Anders Lindén

ORDFÖRANDE ÖBK-u
Karl-Olov Ohlsson

ANSVARIG FÖR KLUBBHOLMEN OCH
KLUBBHUSET Stig Asplund

TRAKTORANSVARIG
Lasse Schelander

Fyren
Ulf Wiman
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PROTOKOLL fört vid ordinarie årsmöte i Österhaninge Båtklubb, 2003.02.12
Plats: Folkets Hus, Haninge Närvarande: 50 personer, se biaga

Ordförande Margaretha Björklund hälsade alla välkomna.Före årsmötesförhandlingarna gavs information:
- från orföranden Margaretha Björklund; om Saltsjön-Mälaren Båtförbunds utredning "En skärgård för alla".
Utredningen handlar bl a om den utförsäljning av statlig mark som sker. En motion kommer att läggas i Rik-
sdagen angående detta och Margaretha föreslog att ÖBK tar kontakt med övriga båtklubbar i Haninge för ett
gemensamt stöd för motionen. Mötet samtyckte.
- från Kjell Björklund; om nybyggnationen av Berget. Kontakter har tagits med ett antal leverantörer, men
inget kontrakt är ännu skrivet. Planerad start för igångsättandet är maj månad. Stadsbyggnadskontoret är
inte kända för snabba beslut, så något bygglov har ännu inte givits. 
För arbetet med Berget har styrelsen beslutat att enbart Kjell Björklund har attest för beställningar och
enbart Robert Johansson har attest för utbetalningar. Budgeten för arbetet med bygget kommer att bokföras
separat och inte ingå i ÖBK´s löpande budget. 

Efter parentation för Bengt Lehr och Åke Israelsson kunde så själva årsmötet starta.

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet ansågs behörigt utlyst.

§ 3 Val av ordförande för mötet
Valdes Karl-Olov Ohlsson.

§ 4 Val av sekreterare för mötet
Valdes Inger Pahlén.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare
Valdes Kjell Blomström och Margareta Zetterström.

§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes.

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse
Esbjörn Wincent läste revisionsberättelsen för år 2002, se bilaga.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Behandling av styrelsens förslag
Förslag till Ändring i stadgarna för ÖBK:

§ 12  Mötet godkände att;  Styrelsen har rätt att fatta ekonomiska beslut om ett (1) basbelopp/år 
utöver vid årsmötet framlagd budget.

§ 16  Mötet godkände att;  Förslag/motioner till årsmötet skriftligen ska vara styrelsen tillhanda
senast 31 oktober. Rubriken ändras till ÅRSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE.

Styrelsens förslag om en extra avgift på 50:- för att hålla båtplatskön aktuell godkändes inte.
I stället fick styrelsen i uppdrag att, på förslag från Esbjörn Wincent, utreda kösystemet i sin
helhet och komma med förslag på lösning. Lars Generyd anmälde sig att hjälpa till.

§ 10 Behandling av förslag/motioner från medlemmar
Inga förslag eller motioner från medlemmar hade inkommit.

§ 11 Föredragning av budget, beslut om avgifter och arvoden för kommande år
Kassören, Ulf Sjögren, presenterade och kommenterade årets budget.
Budgeten godkändes.
De förslag till höjda avgifter som gjorts i årets budget godkändes.
Revisorernas förslag om höjda styrelsearvoden godkändes.

§ 12 Val av ledamöter till styrelsen
Ordförande Margaretha Björklund 2002-2003 
Kassör Ulf Sjögren 2003-2004 Omval
Hamnmästare Börje Pahlén 2003-2004 Omval
Ledamot Christina Wincent 2003-2004 Nyval

Björn Björling 2002-2003
Robert Johansson 2002-2003 

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 13 Val av två revisorer och en suppleant för år 2003 
Revisor Esbjörn Wincent Omval
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Björn Sandberg Omval
Suppleant Berit Nilsson Nyval
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 14 Val av ledamöter till valberedningen för år 2003, varav en sammankallande
Bengt Fryxell, sammankallande Omval
Anki Ellerström Omval
Nils Holst Omval
Årsmötet godkände samtliga förslagna.

§ 15 Val av ledamöter till kommittéer för år 2003, varav en sammankallande
Bryggbasar
Fyren Ulf Wiman Omval
Båken Kjell Gasslander Omval
Pricken Lennart Hessling Nyval
Bojen Anders Lindén Omval
Klubbholmsansvarig Stig Asplund Omval

Tävlingskommitté
Mikael Lindh sammankallande 2002-2003 Nyval
Ove Öberg 2003-2004 Omval
Mechthild Kleinschmidt 2003-2004 Nyval
Håkan Kvist 2003-2004 Omval
Anders  Åhman 2002-2003

Redaktionskommitté
Kristina Holst sammankallande 2003-2004 Omval
Lars Johansson 2003-2004 Omval
Carolin Platzek 2003-2004 Nyval
Laila Schelander 2002-2003 
Ola Persson, Web-master 2002-2003 

Traktorkommitté
Lars Schelander sammankallande 2003 Omval
Gunnar Svensson 2003 Omval

Festkommitté
Kia Landegren 2003-2004 Nyval
Kerstin Sjögren 2003-2004 Nyval
Christina Willner 2002-2003 
Åsa Schelander 2002-2003 
Ann-Marie Björling 2002-2003 
Här förtydligades att kommittén inte har någon sammankallande, utan vid dess första möte
utses en ansvarig för respektive begivenhet.

Ungdomssektionen
Ordförande Karl-Olov Ohlsson 2003 Nyval
Här förtydligades att ordföranden enbart ställer upp för 1 år, mycket p g a den "tynande" tillvaro
som ÖBK-u för. Kalle vädjade om ett större stöd och engagemang från övriga medlemmar med
att få snurr på verksamheten. Styrelsen har lovat stötta med hjälp i form av projekt, för de arbeten
som ungdomssektionen inte klarar att genomföra själva.
Årsmötet godkände valberedningens samtliga förslag.

§ 16 Godkännande av ÖBK-u:s årsmöte i enlighet med § 13 Stadgarna
Årsmötet godkände ÖBK-u:s protokoll.

§ 17 Avslutning
Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Därefter vidtog utdelning av ÖBK´s vandringpris till Kulfångarna Björn Björling, Kalle Ohlsson och Robert
Johansson.

Ett nytt vandringspris, skänkt av Margaretha och Kjell Björklund, presenterades. Priset är tänkt för alla
motorbåtsfarare i klubben. Regler kommer att upprättas i samråd med tävlingskommittén.

Avgående ledamöter avtackades med blommor och gåvor: Lisbet Odenhammar, avgående sekreterare, Nils
Jansson,  avgående revisor, Christer Åkerlund, avgående bryggbas Pricken, Annika Goos-Nilsson, avgåen-
de ledamot i Festkommittén, Per Gustavsson, avgående ledamot i Festkommittén, Solveig Gasslander,
avgående ledamot i Tävlingskommittén, Stefan Gasslander, avgående ordförande i ÖBK-u.

Micke Lindh tog tillfället i akt och förvarnade om hjälp till kommande arrangemang.

Kristina Holst meddelade att bidrag till Loggen måste lämnas senast 2003-02-24.
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Styrelsemöten 25 mars kl. 19.00

8 april kl. 19.00
13 maj kl. 19.00
10 juni kl. 19.00
26 augusti kl. 19.00
23 september kl. 19.00
21 oktober kl. 19.00
18 november kl. 19.00 - förslag till budget, valberedning.
9 december kl. 19.00
13 januari 2004 kl. 19.00

Årsmöte 2004 12 februari 2004

Planeringsmöte Styrelsen, kommittéordföranden, bryggbasar, klubbholmsansvarig.
19 mars kl. 19.00
28 oktober kl. 19.00

Information till 2 april kl. 19.00. Särskild kallelse utsänds.
nya medlemmar

Sjösättning vecka 17, 18 och 19. Kvällar kl. 18.00.
22, 23, 24, 28, 29 april samt 5 maj 2003.

Sommarvakt Sommarvakten börjar 22 april och pågår till och med 17 oktober.
Lista för vakttjänsten utsändes.

Städdag i Askvik 15 maj kl. 18.30.

Upptagning hösten Lördagarna 4/10, 11/10 samt 18/10.
2 pass/dag, kl. 08.00-12.00 och kl. 12.00-16.00.

Verksamhets- Verksamhetsberättelse från de olika kommittéerna
berättelse lämnas senast den 25 oktober 2003 till Christina Wincent.

Lokal för ovanstående möten meddelas i kallelsen. 

GLÖM MORGONENS JÄKT MED MATSÄCKEN.
ÖBK-u FORTSÄTTER SIN SUCCÉ!
ÖBK-u kommer under vårens sjösättningsdagar att ha sin enastående
försäljning av korv, kaffe m.m. ÖBK-u säljer även ÖBK-dekalen. Välkomna!
Med hälsningar ÖBK-u.
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“DET ÄR BARA ATT BITA IHOP LILLA GUMMAN OCH SPY VIDARE”
"Att lägga sig platt på rygg och göra en pudel" är det senaste i raden av bevingade
uttryck som vi har begåvats med efter turbulensen kring minister  Jan o Karlssons
olika ersättningar.

Vi ÖBK:are vill givetvis inte vara sämre på att skapa bevingade uttryck. Som alla
klubbmedlemmar vet blåser det inte bara hårt på toppen utan också på sjön vilken
utgör en bra grogrund till skapandet av nya bevingade ord. Alla som har lagt om ett
draggande ankare mitt i natten vet vad jag talar om. Råbarkade sjöbusar har dock inte
tillgång till mediekonsulter varför de flesta bevingade uttryck som kläcks på sjön blir
lite mer av det oborstade slaget. Finkänsliga läsare ombeds därför sluta läsa här.

Förra säsongen lyckades vi äntligen lura våra tjejer att segla Marmaris sail race med
oss killar. Beskrivningar av sol, bad med snorklingar i turkosa vatten, fantastiska vyer
samt besök på billiga och pittoreska restauranger i den lilla staden ingick också i vår
marknadsföringskampanj. Detta i kombination med lätta seglingar i den skyddade
viken (som Askvik ungefär, bara lite större) fick tjejerna att svälja betet. 

Besättningen som seglade var, Lars-Göran och Annika från Pejd, Peter och Annika
från Ösmo 1, Mikael och Carolin från Ebba, Anders och Maria från Ack-So samt Per
och Manne från GS.

Första dagen på vattnet var vädret så där "semesterbroschyrfantastiskt" med sol och
lätt vind varpå vi "marknadsförare" drog en lättnadens suck. Allt gick enligt plan.
Regattataktik!?? Se till att alltid ha så fri vind som möjligt och segla på den bog som
ger besättningen bäst möjligheter till solbad. Våra tävlingsprestationer förbättrades
betydligt när det var molnigt. 

Men lagom till havsköret slog vädret om och bjöd på ett av de magnifikaste åskväder
som någonsin skådats. Det regnade kopiöst och gatorna i staden såg tidvis ut som
Venedigs kanaler när brunnarna inte hann med.

När vi kom ut till startområdet slutade regnet och vinden upphörde plötsligt att blåsa.
Där låg hela startfältet i gammal korsdyning och gungade oroväckande nära ett 400
meter högt berg. Starten sköts upp gång på gång. Här och där poppade huvuden ut
över relingarna och "käkade baklänges". Några kloka besättningar fick nog av smäl-
landet i och slåendet i riggarna och vände in till den varma hamnkrogen redan här.

En rolig sak med starterna i regattan är att nedräkning till start sker via radio. Detta
kräver förstås en ständig radiovakt i ruffen som kan "reläa" informationen till sitt-
brunnsfolket. Detta är givetvis ett jobb för folk med bra sjöben. I vår besättning var det
Lars-Göran som med glans utförde det otacksamma jobbet. 

Tävlingsledningen hade svårt att få iväg de olika klasserna i den obefintliga vinden.
Resultatet blev en massiv propp på startlinjen där drivande båtar kastades mot
varandra i sjöhävningen. På radion snattrade irriterade röster samtidigt som tävlings-
ledningen förtvivlat försökte få iväg de olika klasserna. Mitt i radiotrafikkaoset hördes
då en lugn kultiverad engelsk röst som uppenbarligen fått nog:
-Racecomitteé, racecomitteé, you are all nuts! 



Han talade givetvis inte om vem han var.

Sen slog sjösjukan ut Maria. Hon blev hängande som en trasa i lä mantåg och mådde
skruttdåligt. När Vi killar såg henne hänga där fick vi lite dåligt samvete för vår tidiga-
re marknadsföringskampanj, ni vet, soligt varmt, labra vindar och allt det där. 

Vi misstänkte att ett beslut om att avbryta seglingen kunde vara bra för Marias och de
övriga tjejernas framtida kappseglingsdeltagande med oss. Däremot ville vi inte att
hon skulle känna att vi avbröt seglingen bara för att hon "mådde lite illa". Oavsett
beslutsutfall måste det framföras till henne varligt och med stor hänsynsfullhet. 

Fega som vi är överlåter vi till Anders att ta det avgörande beslutet och prata med
henne. Han känner ju sin Maria bäst. Anders som har fullt upp med att styra båten
med ena handen och med den andra hålla fast den illamående Maria, har just fått
häng på en framförvarande båt varför våra instruktioner om varlighet och hänsyns-
fullhet inte riktigt går fram.

Besättningen som med spänning förväntar sig en lärorik psykologilektion spetsar öro-
nen. Just då i det känsliga ögonblicket börjar båtuslingen framför att kasta "skitvind"
på oss och vi bör egentligen "snabbslå" för att komma fria. 

Detta blir lite för mycket på en gång för Anders simultanförmåga som i pressen kläck-
er den i vår besättning numera så etablerade klassikern, 

-Det är bara att bita ihop lilla gumman och spy vidare. 

Till vår förvåning var det exakt det som behövdes sägas. Maria ville absolut fortsätta
segla. Som orden föll var det precis det hon behövde höra för att få tillbaka viljan att
bli bättre och komma loss från sin position vid mantåget. 

Uttrycket blev faktiskt vändpunkten i vår segling. Strax därefter stabiliserade sig vin-
den och vågorna, Maria började piggna till och i det fallande skymningsljuset syntes
båtar mot den nedgående solen. Det hela var mycket stämningsfullt. Med lite tursam
planering och taktik lyckades vi dessutom till glädje för våra ombordvarande segling-
sfreaks rycka från en del konkurrenter. Vi gick snävt med spinnaker mycket nära
några taggiga utlöpare till en 200 meter hög udde där ljudet från dyningen som slog
mot klipporna gjorde det hela än mer effektfullt. Omkring oss slöt sig mörkret, månen
lyste upp vår färd och vi började skåla i champagne.

Besättningen på 47 fotaren Aquarius.
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24 MAJ ÄR DET DAX IGEN FÖR
ÅRETS STORA MEGAKAMP!

Är det fler än vi som tycker sig ha märkt att klubbmedlemmarna på Pricken malligt
sprättat runt i hamnen med näsorna i vädret? Nu får vi på de andra bryggorna chan-
sen att putta ner dom från deras upphöjda position som regerande Bryggkamps-
mästare genom att spöa dem i 2003 upplaga av:

"STORA BRYGGKAMPEN"
Stora Bryggkampen är en familjefest där alla, man och kvinna, gammal som ung,
seglare som motorbåtsåkare kan deltaga.

Så här går det till:
Kampen går ut på att erövra den magnifika bryggtrofén till sin brygga. Brygglagen
samlar poäng genom att utföra olika aktiviteter. Varje brygga leds av en lagledare
som organiserar sitt manskap så att flest poäng kan hemföras till brygglaget. Du till-
hör det brygglag där du har din båt eller hemvist. Mer information kan du få av din
bryggbas eller av denne utsedd lagledare.

Oömma kläder.
Under dagen kommer vi att vara både på vattnet och torra landbacken. Möjlighet att
köpa varm korv, öl och läsk finns i kiosken. Framåt kvällen tänder vi grillarna och
har knytkalas.

Aktiviteter, hålltider.
Kl 10.30 Uppstartsmöte, information och genomgång.
Kl 11.30-15.00 Bouleturnering, grundspelet. 
Kl 11.30-15.00 SjöQuiz, (tipspromenad).
Kl 11.30-15.00 Prova på segling i Trissjollar.
Kl 13.00-13.15 Startperiod för den lekfulla lagseglingen.
Kl 13.00-15.00 Sjöuppdraget, motorgångsgren.
Kl 15.00-16.00 Tävling i Viken.
Kl 16.00-17.00 Hemliga uppgiften. 
Kl 18.00-19.00 Boule, finalspel.

Tider och grenar är preliminära och kan komma att ändras på uppstartsmötet.

Väl mött lördagen den 24 maj. 
Tävlingskommittén, Festkommittén, Redaktionskommittén, Ungdomssektionen.

Här ser ni förra årets
vinnare av
Bryggkampen
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Medlemsavgift 400:-
Inträdesavgift för ny medlem 1000:-
(återfås ej vid utträde ur ÖBK)
Inträdesavgift för bryggplats 3000:- 
(återfås ej vid utträde ur ÖBK)
Grundavgift för bryggplats 550:- 
Hamnavgift per bryggmeter 150:-
2,5 m plats 375:-
3,0 m plats 450:-
3,5 m plats 525:-
4,0 m plats 600:-
Sommaravgift 800:-  
Småbåtsplats 350:-
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 150:-
Upptagning 150.-
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

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.

- 14 -
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TROSA - KRISTI HIMMELSFÄRDSHELGEN
Här kommer en liten påminnelse om att just denna helg, "Kristi Himmelfärdshelgen",
så är det till Trosa som ÖBK går. Alla som kan/vill är hjärtligt välkomna att följa med.
Ni som inte varit med förut är varmt välkomna att ringa undertecknad om det är något
ni undrar. Meddela gärna också mig om/att ni vill följa med. Det är inget anmälnings-
förfarande, men bra i alla fall att veta vilka som vill följa med. Samling brukar vara på
torsdag eftermiddag, någonstans mellan Dragets Kanal och Landsort. Tidigare år har
vi varit runt 10 båtar som har gjort färden (läs gärna det som skrevs i Höstloggen
2002).

Som sagt, häng med på denna trevliga försommarhelg.

Hälsningar
Ulf Sjögren (08-777 63 18)

SOPHANTERINGEN I HAMNEN OCH PÅ KLUBBHOLMEN
Liksom förra säsongen kommer vi att placera en container i hamnen. Containern är
endast för brännbart avfall, ej miljöfarligt avfall.
Containern placeras ut i hamnen efter sista sjösättningsdag.
Tömning av containern sker 1 ggr/vecka fr o m v. 20 t o m v. 39.
Lite moralpredikan:
- Stäng contaniern efter er.
- Är containern fylld, ta med soporna hem.
-Ställ inga sopor utanför/invid containern, de enda som blir glada för det är
måsarna.

På klubbholmen kommer liksom tidigare år såväl sophämtning som latrinhämtning
ske efter schema som anslås på anslagstavlan på huvudbryggan.
Även här får vi hjälpas åt att hålla ordning, är det fullt så ta med soporna hem. Då en
latrintunna är full, byts den till en ny, finns i förrådet bakom TC:na där finns även täta
lock att försluta de fulla tunnorna med varefter de bärs ned till soptunnorna.

BÅTSÄKERHETSBESIKTNING
Är din båt 25 år eller äldre måste du säkerhetsbesiktiga den för att få den försäkrad i
Svenska Sjö AB. I vår båtklubb har vi Nisse Holst som är utbildad säkerhetsbesikt-
ningsman. Kontakta honom om du behöver hjälp. Tel: 745 35 23.

- 15 -

Sista manusdag för Höstloggen är den 6 oktober 2003!

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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NÅGRA RADER FRÅN KASSÖREN
Tänk vad fort ett år går. Själv så tycker jag att det var inte länge sedan som jag tog
över kassörsarbetet från Anki Ellerström. Mitt första bokslut är ju också färdigställt. De
ambitioner som jag hade när jag började, för att försöka underlätta kassörsarbetet, är
nu på plats. Internt har vi de rutiner som vi kommit överens om inom styrelsen. Det
gäller bl.a. när jag sänder ut fakturor till er och när jag får in underlagen på våra kost-
nader. Betalningsrutinen via internet har fungerat mycket bra, liksom hanteringen av
pengarna på och mellan våra konton. Självklart går det att underlätta mera i mitt
arbete som kassör och det är där som Ni alla kommer in.

Som jag försökte beskriva i Höstloggen 2002, så kan alltså också Ni vara mig klart
behjälplig i mitt arbete. Det avser när ni betalar fakturorna. Vänligen, vänligen, glöm
inte att ange fakturanummer när ni sänder iväg betalningen. Det underlättar oerhört
mycket för mig när jag skall boka bort vår fordran. I annat fall får jag försöka att vara
detektiv och sitta och leta i reskontran. Risken finns då också att fel fordran bokas bort
(finns fakturor med samma belopp), vilket kan få till följd att just ni får ett kravbrev
(mera arbete) från mig. Då kommer nästa omgång för att rätta till detta och vi får
således en massa extra onödigt merarbete.

Jag tackar således på förhand för det som just Ni kan underlätta för mig i mitt kassör-
sarbete, nämligen att ange fakturanummer.

Hälsningar
Kassören / Ulf Sjögren

INFORMATION FRÅN FESTKOMMITTÉN
Kommande fester 2003

24/5                Bryggkamp
20-22/6           Midsommarfirande enligt tradition
16/8                Kräftköret
27/9                Höstrusket

Vi önskar ALLA, motorbåtsåkare som seglare, välkomna till ovan nämnda tillställ-
ningar. Festen i samband med Höstrusket hålls i Dalarö societetshus.

Om någon har förslag, önskemål eller synpunkter som rör  festerna går det utmärkt
att höra av sig till oss. Vilka vi är samt våra telefonnummer finns i matrikeln.

Väl mött
Festkommittén

NYA MEDLEMMAR I ÖBK
Vi hälsar John Gåvefeldt, Peter Annamatz och Per Tjellander

hjärtligt välkomna till oss.
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NYA KLUBBHUSET
I början av december erhöll vi ritningar och specifikationer som Skärgårdsstiftelsens
arkitekt upprättat. Dessa skickade vi omgående till kommunens bygglovsavdelning.
Enligt förhandsinformation torde vi få bygglovet första eller andra veckan i mars. 

Vid husbyggnation krävs i dag att man har en kvalitetsansvarig. Vår förre klubbord-
förande Bengt Fryxell, som är byggare och projektchef på NCC, ställer upp som
såväl byggansvarig som kvalitetsansvarig

Samtidigt som vi skickade in handlingar till kommunen kontaktade vi 6 husleveran-
törer för att få offerter. Två har tackat nej, två har lämnat offert.

Vi har räknat med att köpa följande från husleverantören:
- golvbjälklag
- omålade, isolerade ytterväggar med fönster och dörrar monterade,

ytterpanel men ej monterade lock  
- takstolar
- yttertakluckor, papp
- montage av ovanstående 
- takpannor med läkt
- vindskivor och knutbrädor
- hängrännor, stuprör och annan plåt
- isolering 
- golvspån till loftplanet

Följande köper vi själva:
- panel till innerväggar och tak
- innergolv
- färg, inne och ute
- kylskåp, spis
- taklucka med stege till vinden
- köksskåp
- avloppsinfiltrering
- förstukvist
- altan
- möbler
- belysning
- el
- vvs

För att klara kostnadsramarna måste vi utföra så mycket som möjligt själva.
Följande har vi tänkt göra själva:
- gjuta plintar
- bistå vid montage av ytterväggar och takstolar
- spika tegelläkt och lägga tegel
- montera hängrännor och stuprör
- måla utvändig panel
- måla läkt, knutbrädor, vindskivor. invändig panel före montage
- montera läkt, knutbrädor, vindskivor och invändig panel
- lägga innergolv
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- montera kök
- elmontage
- VVS-montage
- bygga förstukvist
- bygga altan

Som synes finns det mycket att göra. Ring gärna till Börje Pahlen 776 18 09 eller Kjell
Björklund 776 23 00 och tala om vad Du kan göra. Du kan också e-posta på
087762300@telia.com.
Eftersom vi inte fått besked från byggnadsnämnden och inte handlat upp huset har vi
ingen säker tidplan, men vi räknar fortfarande med att komma igång i maj.

Planritning och sektion bifogas. Huset kommer att placeras på nästan samma ställe
som det gamla så när som att avståndet till toahuset ökas med två meter. 

När vi får något nytt att meddela lägger vi ut det på hemsidan och sätter upp anslag
i hamnen.

Kjell Björklund

Här river vi resterna av
fd klubbhuset
Berget.



NYA KLUBBHUSET
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KOM MED OCH UMGÅS!
Så var det dags att ta fram kalendern och boka in årets seglingar. Tider och anmäl-
ningslistor kommer att sättas upp i hamnen några veckor före varje händelse. Det går
även bra att anmäla sig per telefon.  För allmän kännedom har vi även tagit med
några andra tävlingar i kalendern.

Tävlingar och andra aktiviteter under året 2003:
Lidingö Runt 10 maj
Vissvasstrasslet 24 maj
Stora bryggkampen i Askvik 24 maj
Trosa eskader 29 maj - 1 juni (Kristi himmelfärdshelgen)
Ornö Runt, 30-års jubileum 7 juni
Sommarnatta 13 - 14 juni
Skoja Cup ** 14 juni
Skoja Cruising 14 juni
Midsommar på klubbholmen 20 juni
Gotland Runt 29 juni - 3 juli
Kräftköret ** 16 augusti
Augustimånen 22-24 augusti
Södertörnspokalen/Oxnörundan 23 augusti
Gålökannan 23 - 24 augusti
Jungfrutriangeln 13 september
Höstrusket ** 27 september

Kom ner till Askvik den 24 maj och hjälp din brygga att vinna årets Bryggkamp. Vin-
nande lag 2002 var Pricken, men ryktet säger att lagledaren för Fyren ska byta taktik
i årets upplaga...

Häng gärna med på  Trosa eskader under Kristi himmelfärdshelgen. Både motorbå-
tar och seglare är välkomna. Läs gärna om fjolårets eskader i höstloggen 2002.

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. Även i år körs
Höstrusket men omvänd LYS-start.

Du som vill vara med i lagom tempo, utan tävlingsklassens stressande situationer -
ställ upp i Skoja Cruising! 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. 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.

Ett stort tack till Solveig Gasslander som i åtskilliga år varit en stor tillgång i
tävlingskommittén! Jag vill också passa på att välkomna Mechthild Kleinschmidt.

Tävlingskommittén
genom Håkan
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UNGDOMSSEKTIONEN 2003
KURSPROGRAM
Aktiviteterna startar vi i början av april med anmälan och genomgång av årets pro-
gram. Sedan följer teori, väjnings- och sjövettsregler, knopslagning m.m. vid tre kurs-
tillfällen.

Efter jollevältning och simprov i Torvallabadet flyttar vi ut till Askvik för båtvård och
iordningsställande av jollarna inför säsongen. Vi räknar med att därefter följer fyra till-
fällen med segling. Avslutning av vårterminen den 14:e juni.
Seglarlägret planeras v. 33 och pågår från söndag till fredag.
Höstterminen startar den 27:e augusti och beroende på yttre omständigheter beräk-
nas avslutningen bli 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

För segling gäller följande
Personlig utrustning:
Godkänd flytväst
Stövlar
Regnkläder
Ett ombyte med torra kläder bör alltid finnas med.

Försäkring
Alla deltagarna måste vara olycksfallförsäkrade.
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 tel. 741 16 62
Karl-Olov "Kalle" Olsson tel. 776 19 96

KURSMÅL
Nybörjare:
Att med 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
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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
segelsätten 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 båtunderhåll.

PROGRAM VÅREN 2003
Onsdag 2 april Teori Torvalla kl 18:30 - 20:30

Onsdag 9 april Teori Torvalla kl 18:30 - 20:30

Onsdag 23 april Teori Torvalla kl 18:30 - 20:30

Dag och tid meddelas senare för Jollevältning i Torvalla.

Onsdag 7 maj Jollevård Askvik kl 18:00 - 20:30

Onsdag 14 maj Segling Askvik kl 17:45 - 20:30

Onsdag 21 maj Segling Askvik kl 17:45 - 20:30

Onsdag 4 juni Segling Askvik kl 17:45 - 20:30

Säsongsavslutning
Lördag 14 juni Segling Askvik kl 17:45 - 20:30

Vecka 33 SEGLARLÄGER
Söndag 10 augusti -fredag 15 augusti.

Start höstsäsong
Onsdag 27 augusti Segling Askvik kl 17:45 - 20:30

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






