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ÖBK:s STYRELSE/KOMMITTÉER 2004
Adress Box 3030 Postgiro 61 93 62-7

136 03 Haninge Telefon hamnen 500 330 44
Hemsida: www.obk.se

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 Bo Wigle 777 51 11
(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
Anne-Kristine Ellerström 777 96 65
Nils Holst 745 35 23

Hamnkommitté Bryggbas Fyren Kent Lahti 500 212 37
Båken Ingvar Eriksson 745 28 98
Pricken Lennart Hessling 777 32 62
Bojen Anders Lindén 776 07 76

Klubbholmen och klubbhuset Stig Asplund 777 11 28

Festkommitté Carina Landegren 777 77 67
Kerstin Sjögren 777 63 18
Peter Annamatz 745 06 37
Monika Lindevall 776 00 21
Mikael Lindh 776 23 17

Redaktionskommitté Sammankallande Kristina Holst 745 35 23
Lars Johansson 774 44 26
Carolin Platzek 776 23 17
Lars Generyd 86 41 18

Web-master Ola Persson 754 21 11

Tävlingskommitté Sammankallande Ove Öberg 777 78 08
Mechthild Kleinschmidt 640 25 29
Håkan Kvist 520 270 52
Karin Evers 776 19 96
Johan Norberg 604 17 64
Jonas Edvinsson 79 85 57

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

Ungdomssektionen Ordförande Anders Åhman 776 32 84

Ansvarig utgivare Margaretha Björklund E-post 087762300@telia.com

- 2 -



- 3 -

LEDAREN
Årets vinter har varit mycket omväxlande
med hårda vindar. I Askvik har vi klarat oss
bra från avblåsta täckningar. Vi har dock
fått ovälkommet besök då man försökt att
pumpa diesel från traktorn. Även några ste-
gar som förvarats under båtarna har för-
svunnit. Tråkigt är det att inte få ha sina
saker ifred vi har ju varit förskonade hit in
tills. Troligen sker det på sena eftermidda-
gar och kvällar. Under den här vintern har
hamnen nästan dagligen varit befolkad
med medlemmar som pysslat med sin båt
eller det idoga byggandet på klubbhuset.
Att vi själva går nattvakt under säsongen
och inte hyr in vaktbolag som kommer lite
då och då är en god försäkring för oss.

Även i Sjövillan på vägen in till hamnen har
det rustats i vinter och våra nya grannar
Per och Eva Welander tänker bosätta sig
där året runt. Hjärtligt välkomna Per och
Ewa. 

På årsmötet i februari samlades ca 50 per-
soner i vårt nybyggda klubbhus som då var
helt klart invändigt, endast lite finjustering
fattades. Ett idogt arbete har skett under

vintern av ett litet kärngäng. De har arbetat
regelbundet 3-4 dagar i veckan. Med Kjell
Björklund som projektledare och Hans
Renslik som med vänlig och yrkeskunnig
hand har lett arbetet. Mer om finesserna vi
nu har i klubbhuset lite längre fram i Log-
gen.

Den stora och högtidliga invigningen av
klubbhuset kommer att ske vid "Bryggkam-
pen" i juni. Särskild inbjudan kommer
senare när detaljerna är utformade, håll
ögonen öppna på anslagstavlan och på vår
hemsida. 

Under det här året kommer vi att se över
ÖBK-Us gamla jolleskjul som är slitet.
Bryggorna på klubbholmen skall få en rejäl
översyn både under och över vattenytan.
Projektlistor där Du kan anmäla Dig att
delta i arbetena kommer att finnas i ham-
nen från och med Påskhelgen.

Vi ses i hamnen och jag önskar Er alla en
skön seglingssäsong

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.
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 till Stig Asplund 
Traktorkommittén

Bo Wigle, ledamot, tel. 777 51 11.
Medlemmar
Köplatslista
Medlemsmatrikel
Vaktlista

Christina Wincent, sekreterare, tel. 34 41 56
Arkivet



BRYGGBASARNA

Båken
Ingvar Eriksson

Pricken
Lennart Hessling

Bojen
Anders Lindén

ORDFÖRANDE ÖBK-U
Anders Åhman

ANSVARIG FÖR
KLUBBHOLMEN
OCH KLUBBHUSET
Stig Asplund   

TRAKTORANSVARIG
Lasse Schelander

Fyren
Kent Lathi
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ÅRSPLANERING 2004
Mötesplatsen är klubbhuset i Askvik för samtliga möten.

Styrelsemöten 23 mars kl. 19.00
22 april kl. 19.00
27 maj kl. 19.00
15 juni kl. 19.00
24 augusti kl. 19.00
21 september kl. 19.00
19 oktober kl. 19.00
16 november kl. 19.00 - förslag till budget, valberedning.
7 december kl. 19.00

Årsmöte 2004 12 februari 2004

Planeringsmöte Styrelsen, kommittéordföranden, bryggbasar, klubbholmsansvarig.
30 mars kl. 19.00
26 oktober kl. 19.00

Information till 18 mars kl. 19.00. Särskild kallelse utsänds.
nya medlemmar

Sjösättning vecka 17, 18 och 19. Kvällar kl. 18.00.
19, 20, 21, 26, 27 april samt 3 maj 2004.

Sommarvakt Sommarvakten börjar 13 april och pågår till och med
15 oktober. Lista för vakttjänsten utsändes.

Städdagar i Askvik 13 samt 26 maj kl. 18.00.
Vid planeringsmötet i november 2003 beslöts att det skall vara
möjligt att välja mellan två angivna städdagar på våren.
Den medlem som inte ställer upp på våren kallas till särskild
städdag efter upptagningen på hösten.

Upptagning hösten Lördagarna 2, 9 och 16 oktober

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

NYA MEDLEMMAR I ÖBK
Vi hälsar Tomas Lagerfelt, Stina Karlemyr, Kjell Nolanh och

Göran Engström hjärtligt välkomna till oss!



KLUBBHUSET - TEKNIK
Ytterbelysningen vid entrén är samman-
kopplad med toabyggnadens ytterbelys-
ning. Dessa lampor tänds och släcks auto-
matiskt av ett ljusrelä. Man kan alltså ej
själv påverka ytterbelysningen. Ytterbelys-
ningen vid altan tänds och släcks vid altan-
dörren.

Innerbelysningen. Innanför ytterdörren finns
två tryckknappar/dimmervred för belysning-
en i det stora rummet.
På kökssidan av mellanväggen finns två
tryckknappar/dimmervred för takbelysning-
en i köket och "lilla rummet".

Spis, spisfläkt. Bänkarmatur samt väggut-
tag i köket är kopplade via en timer. Timern
startas med en tryckknapp på mellanväg-
gens kökssida. Tryckknappen är försedd
med en röd lysdiod som är tänd då timern
är i gång. Timern slår av strömmen efter ca
4 timmar.  Man kan själv stoppa timern
genom att trycka på knappen. Avsikten
med timern är att minska risken för över-
hettning om man skulle glömma slå ifrån
kaffebryggare eller spis.

Uppvärmning. För uppvärmning av huset
finns 8 st elelement med en effekt av 800
watt vardera. De två som sitter NO-gaveln
har inbyggd fläkt för att få cirkulation på luf-
ten och snabbare uppvärmning. Alla 8 el-
elementen har inbyggda termostater som
skall stå på ca 20 grader och inte röras. På
mellanväggen vid "köksingången" finns två
termostater, den ena för lågtemperatur, den
andra för högtemperatur. Lågtemperaturen
är intrimmad för att temperaturen i huset
skall hålla sig på ca 8 grader, den högre för
ca 20 grader. Normalt är lågtemperaturter-
mostaten inkopplad. Högtemperaturtermos-
taten kopplas in genom att trycka på tryck-
knappen HÖG TILL och kopplas ur genom
att trycka på HÖG FRÅN. Skulle man glöm-
ma att sänka temperaturen när man lämnar
huset sker omkoppling till lågtemperatur
automatiskt av en timer som går 36 timmar
efter det man tryckt på HÖG TILL.

Braskaminen är försedd med en fläkt som
cirkulerar varmluft och som kan styras
manuellt eller automatiskt via termostat.
Termostaten finns inne i braskaminen och
har fast inställning. Normalläget på vredet
som sitter på väggen bakom kaminen är att
det står på AUTO 2. 
Tag reda på hur spjäll, aska, asklåda mm

skall hanteras innan Du eldar.

20040225/Kjell Björklund 
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL
2004-02-12
Plats:Klubbhuset , Askvik
Tid: Torsdag den 12/2 2004, kl. 19.00
Närvarande: 44 personer

§ 1 Årsmötets öppnande
ÖBK:s ordförande Margaretha Björklund,
hälsade de närvarande välkomna och för-
klarade årsmötet öppnat.

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet godkände mötets utlysande.

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

§ 4 Val av sekreterare för mötet
Valdes Kerstin Sjögren

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare
Valdes Ulf Nilsson och Margareta Zetter-
ström

§ 6 Föredragning av styrelsens verksam-
hets- och förvaltningsberättelse.
Mötet godkände tidigare utsänd verksam-
hetsberättelse för år 2003.

§ 7 Föredragning av revisorernas
berättelse
Björn Sandberg läste revisionsberättelsen
för år 2003, se bilaga. Revisorerna tillstyrk-
te ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet bevlijade styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

§ 9 Behandling av styrelsens förslag
a) Båtplatskön
Björn Björling redogjorde för det utsända
förslaget, vilket mötet godkände.

b) Höjd avgift för extralyft 
Föreslogs att extra lyft skulle debiteras med
500 kr.
Mötet godkände förslaget.
c) Utnämnda Stig Asplund och Gunnar
Svensson till Hedersledamöter.
Styrelsens ordförande, Margaretha Björ-
klund, föreslog att Stig Asplund och Gunnar
Svensson skulle utnämnas till hedersmed-
lemmar efter många års arbetsinsatser för
klubben. 
Mötet godkände förslaget.

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

§ 11 Föredragning av budget, beslut om
avgifter och arvoden för kommande år
Kassören Ulf Sjögren, presenterade och
kommenterade årets (2004 års) budget och
även en tänkt budget för verksamhetsåret
2005.
Budgeten för 2004 godkändes.

§ 12 Val av ledamöter till styrelsen 
Ordförande:
Margaretha Björklund, 2004-2005 omval
Kassör:
Ulf Sjögren, 2003-2004 vald -03
Hamnmästare:
Börje Pahlén, 2003-2004 vald -03
Ledamot:
Robert Johansson, 2004-2005 omval
Christina Wincent , 2003-2004 vald -03
Bo Wigle, 2004-2005 nyval
Mötet godkände valberedningens förslag

§ 13 Val av två revisorer och en suppleant
Revisorer: Esbjörn Wincent, 2004 omval

Björn Sandberg, 2004 omval
Suppleant, Berit Nilsson, 2004 omval
Mötet godkände valberedningens förslag
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§ 14 Val av ledamöter till valberedningen
varav en sammankallande:
Bengt Fryxell, sammankallande,2004 omval
Nils Holst, 2004 omval
Anne-Kristine Elleström, 2004 omval
Mötet godkände samtliga förslag

§ 15 Val av ledamöter till kommittéer 2004,
varav en sammankallande
Redaktionskommitté:
Kristina Holst,
sammankallande, 2003-2004 vald -03
Lars Johansson, 2003-2004 vald -03
Carolin Platzek, 2003-2004 vald -03
Lars Generyd, 2004-2005 nyval
Ola Persson, 2004-2005 omval

Tävlingkommitté:
Ove Öberg, 2003-2004 vald -03
Mechthild Kleinschmidt,
2003-2004 vald -03
Håkan Kvist, 2003-2004 vald -03
Karin Evers, 2004-2005 nyval
Johan Norberg, 2004-2005 nyval
Jonas Edvinsson, 2004-2005 nyval

Festkommitté:
Carina Landegren, 2003-2004 vald -03
Kerstin Sjögren, 2003-2004 vald -03
Peter Annamatz, 2004-2005 nyval
Monica Lindevall, 2004-2005 nyval
Mikael Lindh, 2004-2005 nyval

Traktorkommitté:
Lars Schelander, 2004-2005 omval
Gunnar Svensson, 2004-2005 omval

Bryggbasar:
Fyren Kent Lahti, 2004 nyval
Båken Ingvar Eriksson, 2004 nyval
Pricken Lennart Hessling, 2004 vald -03
Bojen Anders Lindén, 2004 vald -03

Klubbholmen: 
Stig Asplund, 2004 vald -03

Ungdomssektionen:
Ordförande
Anders Åhman, 2004-2005 nyval
Mötet godkände samtliga förslag.

§ 16 Godkännande av ÖBK-us årsmöte i
enlighet med § 13 i Stadgarna
Karl-Olov Ohlsson redogjorde för ÖBK-Us
verksamhetsberättelse, ekonomiska situa-
tion och årsmötesprotokoll. 
Mötet godkände ÖBK-Us årsmötesproto-
koll.

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

Avtackningar på årsmötet av bl.a.:
ÖBK-Us ordf Karl-Olov Ohlsson som
avgick, Sture Schelander tog hem blommor till
Laila som avtackades i red.kommittén, Björn
Björling avgick som ledamot i styrelsen.

Fler bilder från årsmötet
hittar du på hemsidan.

Fotograf L. Generyd
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JA! JAG ÄR OTROGEN!

Det känns som en lättnad att äntligen få
det sagt! Inte hade jag trott att en medelål-
ders kille som jag med ett stadigt 23-årigt
förhållande i ryggen sådär utan vidare
kunde falla pladask för en vacker liten tjej
född på det svängiga 60-talet.

Hur det började? Allvarligt talat lade jag inte
alls märke till henne första gången jag gick
förbi henne där nedanför klubbhuset. Men
allteftersom jag stötte ihop med henne på
mina turer upp till vattenkranen för att fylla
på vattendunken väcktes min nyfikenhet
och jag började ställa mig frågor som, Vem
var hon och vems är hon. Hon såg inte
direkt ut att komma från våra närbelägna
kvarter utan utstrålade mer en air av klas-
sisk finkänslig skönhet. Helt naturligt förut-
satte jag, helt förståeligt, att hennes hjärta
naturligtvis tillhörde någon annan kille. Men
eftersom jag aldrig såg henne i sällskap
med någon annan blev jag gradvis mer
framfusig. Jag kom efterhand på mig själv
att jag omedvetet men gärna tog en liten
omväg från bryggan till bilen medan jag så
omärkligt som möjligt manövrerade mig i
läge för att kunna beundra hennes slanka
kurvatur från olika vinklar. 

Efter ett tags beundrande på avstånd var
jag slutligen mogen att
våga mig fram. Just när
jag skulle söka närmare
bekantskap slog bomben
ner. Hon hade en uppvak-
tare som med både beslut-
sam charm och finess lade
an på henne. Diskret
ändrade jag kurs och gjor-
de mig snabbt ett ärende i
en annan del av hamnen.
Min konkurrent var tydligen
framgångsrik för efter den
dagen såg jag inte till
henne mer. Jag tror fak-
tiskt att jag rent av sörjde
hennes försvinnande för
jag kunde inte sluta tänka
på hur vacker hon var. 

Vardagen kom men läkte
inga sår. Jag kunde fortfarande inte släppa
henne ur tankarna. Så en kväll träffade jag
min granne som kom och presenterade sin
nya flickvän -och där stod hon! Det var allt-
så vår granne som var hennes nya kaval-
jer. Chocken var förstås monumental men
jag lyckades i alla fall stamma fram några
hälsningsfraser. 

Här kunde historien ha slutat men ödet ville
annorlunda.
Till en början verkade deras förhållande
lyckligt stabilt men efter ett tag förstod jag
att deras förhållande gnisslade. Man kan
nog påstå att de hade olika intressen. Jag
tyckte mig märka att hon såg sliten ut och
att hans intresse för henne avtog. Sporrad
av iaktagelsen intalade jag mig mer och
mer att han inte var hennes typ. Hon var
värd något bättre, nämligen mig. 

Mitt smusslande antog nu abnorma propor-
tioner. Jag gjorde mig ofta små ärenden ut
till postlådan eller soptunnan för att inte
väcka misstankar hos sambon. I själva ver-
ket smög jag utmed deras staket i förhopp-
ning om att kunna få ytterligare en skymt
av henne. Till slut blev jag helt besatt och
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började i lönn planera en enlevering av
mer klassiskt slag. Men en kulen höst-
kväll när kvalen var ovanligt svåra att
bära knackade det helt
oväntat på dörren. Där
stod min granne: Beredd
på det värsta hörde jag
grannen som i en
dimma tillkännage att
han och hon skulle
separera eftersom deras
respektive personlighe-
ter inte gick att förena
och undrade om vi i vårt
hushåll kunde tänka oss
att acceptera henne
som tillfällig inneboende
tills hon hittat en ny
trygg hamn att vila ut i.
Överraskad, häpen och
glad accepterade jag
direkt, förstås efter ett
litet och mycket kort
samråd med sambon. 
Så blev det! Min gamla flamma Ebba blev
förstås ganska upprörd. Men nu accepte-
rar faktiskt tjejerna varandra riktigt bra.
Så gick det till när jag och Carolin blev
båtbigamister och lät Contra flytta in i vårt
lilla rederi. Hon bor för övrigt fortfarande

kvar hos oss och lär väl stanna ett tag till.
Vi syns i sommar!

Hälsningar från Mikael

VIMPELN
Du har väl som medlem ÖBK vimpel på din båt! Det är särskilt viktigt för dig som
ligger i Askvik. Vi kan på detta sätt snabbt se om det är en ÖBK-båt eller en "gäs-
tande båt". Hos Yvonne Schelander kan du köpa din vimpel, tel 777 18 51.
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5 JUNI ÄR DET DAX IGEN FÖR
ÅRETS STORA MEGAKAMP!

Återigen är det de glada prickarna som sitter och trycker på den åtråvärda brygg-
kampstrofén. Nu kommer det en ny chans att ändra på det för nu är det dags för
2004 års 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
tillhör 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 har vi middag och
inviger vårt nya fina klubbhus. 

Bryggkampsdagen kommer att fyllas med massor av aktiviteter med start kl 11.00
och avslutning kl 17.00. Schema med exakta hålltider kommer att presenteras
senare under våren. Håll utkik på anslag i hamnen eller på klubbens hemsida.

Observera att anmälningen till invigningsmiddagen av nya klubbhuset huset måste
göras till festkomittén före den 28 maj.

Väl mött lördagen den 5 juni.

Tävlingskommittén, Festkommittén, Redaktionskommittén, Ungdomssektionen.
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PRESSTOPP PRESSTOPP PRES-
STOPP PRESSTOPP PRESSTOPP

OBS! OBS! OBS! Unikt festtillfälle!

Nu öppnas ett nytt kapitel i vår klubbhistoria. Vårt nyuppförda klubbhus skall efter
förtjänstfulla arbetsinsatser av våra klubbmedlemmar högtidligen invigas kvällen
den 5 juni. 

Detta skall givetvis firas med en hejdundrande fest för alla klubbmedlemmar och
våra speciellt inbjudna vip gäster. 

På programmet!
Invigningsfesten startar kl 18.00 med att en representant från ungdomssektionen
högtidligen klipper invigningsbandet och förklarar vårt nya fina klubbhus invigt. 

Vi kommer förstås mingla och äta god cateringmat. Dessutom har vi ett fullspäckat
festprogram med dans, sång av trubadur, olika upptåg samt förstås prisutdelning
och utnämning av årets Bryggkampsmästare. 

För att garantera att maten räcker till alla måste du dock föranmäla dig till någon
festkomittémedlem innan den 28 maj och sätta in kuvertavgiften som är 50:-/per-
son på klubbens postgirokonto 61 93 62-7. 

Obs! Glöm inte att ange ditt namn samt hur många du vill anmäla på ditt inbetal-
ningskort. Egen dryck måste du dock ta med dig själv.

Mer information kommer så småningom på anslag i hamnen samt på hemsidan.

Hjärtligt välkommen till denna historiska invigningsfest.
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X-IT SATSAR PÅ
GOTLAND RUNT!
Vi på Loggen har hört att ni på X 99:an X-it
utöver klubbtävlingarna har planerat att
segla Gotland Runt I år. Stämmer det Fre-
drik? Ja, det stämmer att Malle och jag pla-
nerar för det.

Hur många Gotland Runt har du seglat?
Sex stycken varav tre med X-it.

Hur förbereder ni er inför tävlingen?
Handlar mat och dryck samt förbereder
båten med alla säkerhetsdetaljer, det är
mycket kan jag intyga. Vi försöker också
vara med på någon kappsegling innan där
så många som möjligt ur besättningen är
med. Tyvärr hinner vi inte träna så mycket
som vi skulle behöva i vår klass men vi har
kappseglat tillsammans i över 15 år på olika
båtar så vi vet var vi har varandra. 

Hur många gastar har du med?
Vi är sex personer ombord.
Det är oftast bara ÖBKare med:
Fredrik, Malle & Bert Hammarqvist
Björn & Daniel Odenhammar
Ola Persson
Bengt Sandelowsky
Pontus Rosberg
Mats Nilsson
Håkan Kvist

När blir "lillgasten" (Sonen) redo att följa
med? Premiären för Tobias var på Skoja
Cup förra året, han var då 3,5 år men jag tror
det dröjer några år innan han är med på
Gotland Runt.

Kan du förklara uttrycket: "Att gasta för full
hals" Nää, ingen aning. Hos oss brukar gas-
tarna vara tysta och vi två "där bak" låta.

Den här då! "Upp med fläsket I lovart"! Vad
betyder det? Då har gastarna tröttnat och vill
att även Malle och jag skall upp i lovart och
ut med benen.

Är du skrockfull eftersom du inte har några
tjejer med I besättningen? Nej, tyvärr har vi
inte lyckats få med tjejerna på så många
seglingar ännu, men vi försöker.

Så du har ingen jämställdhetsplan? Vi vän-
tar på en från tjejerna ;).

Gotland Runt tar ju rätt lång tid att segla
runt. Hur sover ni? Fyra seglar båten och två
vilar, vi brukar vara hårda med att de två
som vilar måste ligga för annars är det lätt
att vara uppe för mycket de första dygnen
och sedan blir man för trött på slutet. Vi är
vakna i 8 timmar och vilar i 4.

Blir det inte trångt med så många ombord?
Nej, inte trångt men rörigt!!!

Vem lagar maten när det gungar och kräng-
er? Vi turas om, vi har gjort maten i förväg
så det handlar mest om att värma upp den.
Det värsta är att diska och få ren kastrullen
vi värmer (bränner) maten i.

Brukar ni bli sjösjuka? Några blir det och
andra inte.

Värsta minne från Gotland Runt?
Målgången 2003. Vi kom fyra X99:or i bredd
vid Almagrundet, endast sekunder skilde,
och vi slogs om andraplatsen. Vi kom 1
minut och 45 sekunder efter den som kom
tvåa och  blev femma vilket var surt efter
nästan tre dygns segling. 

Bästa minne från Gotland Runt?
Jag har två. Det första är från vårt första
Gotland Runt med X-it. Vi seglade om tre
X99:or på vägen in från Almagrundet och
det var i stort sett stiltje varför de sista sjö-



milen tog lite över 6 timmar. Men det gjorde
ingenting eftersom vi seglade om flera båtar.
Det andra minnet är från 2002 då vi lät X-it
ligga kvar i Askvik och i stället seglade på
VO:60 Avant (gamla Intrum Justistia). Vi
seglade norrut efter Visby och hade en liten
spinnaker uppe. Vi loggade runt 15 knop
och försökte sätta fartrekord. Tyvärr var det
bara jag, Malle och Ola som var uppe på
däck, då vi skar lite väl mycket och fick en
broach. När båten låg med bommen i vatt-
net och sakta reste sig upp stack diverse
yrvakna huven upp och undrade vad som
hände. Då insåg man att stora båtar uppför
sig precis som vanliga. Det var en härlig
upplevelse!

Hrm! Finns det toalett på båten? Självklart,
vi har döpt den till Ola Persson efter en av
våra besättningsmän.

Lite nyfiken bara. Hur klarar man av att gå
på toaletten när det gungar? Det är bara att

ta spjärn och hålla i sig. I vår båt är toaletten
långt fram så vi har masten att hålla oss i.
Hör gärna med Ola om ni vill ha mer infor-
mation.

Roomsservice? Skojar bara!
Tack Fredrik. Lycka till med tävlingen! 
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NÅGRA RADER
FRÅN KASSÖREN
Ja, så har vi då summerat och avslutat
verksamhetsåret 2002-2003. Årsmötet är
avslutat och det nya verksamhetsåret har
också hållit på några månader. Appropå
årsmötet, så har vi ju nu också beslutat om
årets avgifter. Det innebär att jag snart
kommer att sända ut fakturor till er alla. I
samband med dessa så vill jag göra Er
påminda än en gång om att göra rätt när ni
betalar fakturorna. Allt för att underlätta för
mig i mitt arbete.

Vänligen, vänligen, glöm inte att ange fak-
turanummer när ni sänder iväg betalningen.
Det underlättar oerhört mycket för mig när
jag skall boka inbetalningen. I annat fall får
jag försöka att vara detektiv och sitta och
leta. Risken finns då också att fel faktura
bokas bort (finns fakturor med samma
belopp), vilket kan få till följd att just ni får

ett kravbrev (mera arbete) från mig.
Sedan så ber jag Er att verkligen betala i
rätt tid. Det är ett helt onödigt arbete för
mig att sitta och kräva in pengar. Tyvärr, så
var det nästan 15 % av alla medlemmar
som inte betalade i tid förra året, utan jag
var tvungen att sända ut kravbrev både en
och två gånger. Några var vi också tvungna
att ringa till, för att få betalt. Observera att i
samband med utskick av påminnelse
påföres också en extra avgift om 50:-. Jag
ser fram emot att slippa detta merarbete i
år. (Har för övrigt statistik på vilka som
betalade sent både förra året och året
därpå. Sker ingen bättring, kommer sty-
relsen att diskutera detta). 

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

Hälsningar
Kassören / Ulf Sjögren

SOPHANTERINGEN
I HAMNEN OCH
PÅ KLUBBHOLMEN
Liksom förra säsongen kommer vi att pla-
cera 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 gång/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 som
finns i förrådet bakom TC:na. Där finns
även täta lock att försluta de fulla tunnorna
med varefter de bärs ned till soptunnorna.

SISTA MANUSDAG FÖR HÖSTLOGGEN
ÄR DEN 4 OKTOBER 2004
Vi i redaktionskommittén är tacksamma för alla bidrag vi kan få, skicka gärna med
bilder och skriv då vem fotografen är. Maila manus direkt till Kristina Holst:
gravyrform@telia.com eller posta ditt bidrag till Illervägen 16, 136 45 Haninge.
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ACK SO ROLIGT!
EM-GULD I SIKTE?
Somliga gör vad som helst för att skaffa sig
bra träning inför ÖBKs Klubbmästerskap.
Loggens utsände murvel har grävt fram
uppgifter att Solingen Ack so, "pinnad" av
Anders Åhman i sommar åker västerut för
att gräva guld i….!!! Norge? 

Anders! Var någonstans i Norge seglas
EM?
-I Tönsberg som ligger på Oslofjordens väs-
tra sida mittemot Strömstad.
Kommer det
fler Solingar
från Sverige?
-Ja! Förhopp-
ningsvis blir vi
minst tre
stycken från
Sverige.
Hur får ni
båten till
Norge, genom
Göta Kanal?
-Nej, nej! Vi
tar den på trai-
ler och kör
genom Värm-
lands djupa
skogar.
En Soling seg-
las ju av tre
personer. Vilka fler ingår i din besättning?
-Min kompanjon Johan Brauer och Ebba-
Micke.
Ursäkta jag säger det. Men är ni inte lite för
gamla och stela I lederna för att segla EM i
en sån här liten livlig båt?
-Ingen fara, bara man stretchar lite så går
det bra. Men att baka sockerkaka I 20 gra-
ders lutning som vår ordförande brukar göra
på klubbkören blir nog lite svårare I en
Soling.
Hm! Inga tjejer ombord?
-Nej! Förresten, får man inte otur om man
tar ombord kvinnor? Fast tjejerna följer
ändå med till Norge och stöttar oss. 

Så du tror på skrock?
-Jajamensan! Med tjejer ombord kan vad
som helst hända. 
Hur förbereder ni er? 
-Mycket mental träning med vår indiska
guru samt god mat och lite vin. Hittar vi
dessutom en traktorförare som kan lyfta
båten i och ur "spat" så skall vi nog hinna
med några pass på vattnet också innan vi
drar västerut. Lasse och Gurra! Om ni läser
det här ring 776 32 84.
Så höghöjdsläger blir det alltså inte? 
-Tror inte det behövs. Båtar brukar vara
ganska nära vattenytan. Ibland är dom till

och med
under vatten-
ytan. 
Är båten
såpad och
klar?
-När startskot-
tet går skall
den vara hal
som en ål. 
Gör som
Muhammad
Ali, stick ut
hakan och
säg på vilken
plats ni kom-
mer?
-Tja, kan vi bli
24 av sådär
25 båtar får

man väl vara rätt nöjd. Det är ju trots allt ett
Europamästerskap.
Handen på hjärtat, Är inte det här en del av
en större satsning inför Klubbmästerskapet?
-Jajamensan, självklart.
Lovar ni att delge oss lite mer om ert EM-
äventyr till höstnumret av Loggen?
-Visst! Inga problem.

Tack Anders, Lycka till!
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TÄVLINGSKOMMITTÉEN
INFORMERAR
KOM MED OCH SEGLA!
Dags att ta fram kalendern och boka in
årets evenemang. Tider och anmälningslis-
tor kommer att sättas upp i hamnen några
veckor före varje händelse. För allmän kän-
nedom har vi även tagit med några andra
tävlingar i kalendern.

Tävlingar och andra aktiviteter under
året 2004:
Lidingö Runt 8 maj
Trosa eskader 20 - 23 maj
(Kristi Himmelfärdshelgen)
Ornö Runt 29 maj
Stora bryggkampen 5 juni
Vissvasstrasslet 5 juni
Sommarnatt 11-12 juni
Skoja Cup ** 19 juni
Gotland Runt 4 - 7 juli
Kräftköret ** 14 augusti
Augustimånen 20 -22 augusti
Södertörnspokalen/
Oxnörundan 21 augusti
Gålökannan 4-5 september
Jungfrutriangeln 11 september
Höstrusket ** 18 september

Tre tävlingar (märkta med **) ingår i klubb-
mästerskapet, och man måste delta i minst
två för att vara med och slåss om klubbmä-
startiteln. Men DU, hoppa inte över en täv-
ling 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 ambitio-
nen 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 hoppas att även ni som inte vill eller kan
vara med på kappseglingarna kommer ut
och njuter av sol och bad på vår fina klubb-
holme. Det finns plats för alla! Vill någon
dessutom hjälpa till med tidtagningen, där
vi alltid behöver och brukar få assistans,
blir vi ännu gladare.

Skoja Cruising utgår i den form det hade,
då deltagarantalet har varit för lågt, och
kommer att omarbetas så att priset kan
delas ut till någon värdig pristagare. Nam-
net Skoja Cruising kommer förstås ändå att
leva vidare. Mer information om detta kom-
mer att anslås i hamnen.
Societetshuset har tyvärr fått slå igen.
Festligheterna kommer därför att äga rum i
gamla Tullhuset i Dalarö. Maten kommer
att kosta 260:- per kuvert. Askfatshamnen
blir även i år vår natthamn.

Vi tar gärna emot förslag och synpunkter
på och kring tävlingsarrangemangen. Sär-
skilt vill vi ha in förslag på motorbåtsakti-
viteter. 

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till
Anders Åhman och Mikael Lindh som ju
varit drivande krafter i tävlingskommittén
länge. Anders kommer att ta sig an ung-
domssektionen och Mikael blir en viktig
länk mellan fest- och tävlingskommittén.
Nya krafter att räkna med är Jonas Edwin-
son, Karin Evers och Johan Norberg. Ove,
jag och Mechthild hälsar er hjärtligt välkom-
na i tävlingskommittén! 

Tävlingskommittén
genom Håkan



TROSAESKADER
KRISTI HIMMELSFÄRDS-
HELGEN 2002
Vill med dessa rader påminna om att det
även i år kommer att bli en eskader till
Trosa under Kristi Himmelsfärdshelgen.
Detta är ju en årligt återkommande tradition
inom ÖBK, som visat sig vara mycket trev-
lig och uppskattad av de som följt med. Alla
som kan/vill är hjärtligt välkomna på denna
utflykt. Särskilt trevligt vore det om med-
lemmar som inte varit med tidigare ville
ansluta sig. För att vi skall ha en aning om
vilka som vill följa med, så vore det trevligt
om undertecknad kunde få besked om
detta. 
Förfarandet är så här. Vi träffas någonstans
mellan Dragets Kanal och Landsort på tors-
dagseftermiddagen (beroende på väder
och vindar). Vissa brukar för övrigt träffas
onsdag kväll på klubbholmen, medan andra
har stämt träff torsdag morgon i Askvik.

På fredagen går vi upp till Trosa, för att
sedan äta middag på restaurang Fyren,
nere i hamnen. Lördag går vi sedan upp till
Rånöhamn och sedan blir det att ta sig
hem till Askvik på söndagen. På kvällarna
brukar vi träffas iland och umgås.

Antalet deltagande båtar varierar, men
omkring 10-12 båtar brukar vi vara. Själv
skulle jag tycka det vore trevligt om vi i år
kund bli fler och allra helst om det dyker
upp några nya medlemmar. Det här är ett
mycket trevligt sätt att lära känna varandra
på. Ni som inte varit med tidigare är varmt
välkomna att ringa mig om det är något ni
undrar.
Jag rekommenderar Er således varmt att
hänga med på denna trevliga gemensam-
hetsutflykt.

Hälsningar
Ulf Sjögren  08 - 777 63 18
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ÖBK-U
KURSPROGRAM 2004
Aktiviteterna startar vi i slutet av april med
anmälan och genomgång av årets pro-
gram. Sedan följer teori, väjnings- och sjö-
vettsregler, knopslagning m.m. vid ett kurs-
tillfälle.

Efter jollevältning och simprov i Torvallaba-
det flyttar vi ut till Askvik för båtvård och
iordningsställande av jollarna inför säsong-
en. Vi beräknar att det därefter följer tre till-
fällen med jollesegling och två tillfällen med
stor segelbåt. Avslutning av vårterminen blir
den 19 juni med deltagande i Skoja Cup.
Seglarlägret är planerad till v. 34 och pågår
från söndag till fredag.
Höstterminen startar den 25 augusti och
beroende på yttre omständigheter beräk-
nas avslutning i mitten 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 fin-
nas med.

Försäkring
Alla deltagarna måste vara olycksfallförsä-
krade. 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 dukti-
ga ÖBK-U ungdomar Karin Evers, Andreas
Johansson, Björn Evers och Johan Nord-
berg att vara ledare.

Kursmål
För Nybörjare:
Att utan hjälp kunna segla från en punkt till
en annan oavsett segelsätt.
I begreppet ingår:
Att  kunna segla utan anvisningar från
instruktör eller föräldrar.
Att på egen hand iordningställa jollen före
och efter avslutad segling.
Att känna till de vanligaste väjningsreglerna
så att de vet hur man undviker krockar.
Kunna de vanligaste fem knoparna samt
dess användning.
Att känna till lite segelteori om hur ett segel
fungerar och kunna tillämpa segelsätten
dvs kryss, halvvind, slör och läns.

För Fortsättare:
Att ge fördjupade kunskaper i båthantering,
väder och alla segelsätt.
I begreppet ingår.
Att kunna väjnings-, sjövetts- och allemans-
rättsreglerna samt de vanligaste sjöter-
merna.
Att på egen hand rigga "sin" båt korrekt för
rådande väder.
Att veta var man ska sitta i båten.
Att kunna lägga till vid brygga i alla vindrikt-
ningar.
Att få grundläggande kunskaper i dagnavi-
gation, segeltrim, sjöväder samt båtunder-
håll.
Fortsättarna får börja segla "tvåmansbåt"

Vi önskar alla välkomna och hoppas på
en fin seglingssäsong!
Om du vill veta mer om vår verksamhet,
kontakta:
Anders Åhman,
08 - 776 32 84 eller 070 - 658 78 90
Karl-Olov "Kalle" Ohlsson,
08 - 776 19 96 eller 070 - 662 68 50



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!
Se anslag i hamnen med öppettider.

PROGRAMMET 2004 I DATUM OCH TID
Onsdag 21april "Kommaigångaktivitet" kl 18:30 - 21:00
Onsdag 28 april Teori Torvalla kl 18:30 - 20:30

Jollevältning Torvalla
Onsdag 5 maj Jollevård Askvik kl 18:00 - 20:30
Onsdag 12 maj Segling Askvik kl 17:45 - 20:30
Onsdag 26 maj Segling Askvik kl 17:45 - 20:30
Onsdag 2 juni Segling Askvik kl 17:45 - 20:30
Onsdag 9 juni Träning stor segelbåt kl 17:45 - 21:00
Lördag 19 juni Skoja Cup, Hela dagen, segling i stor segelbåt

Säsongsavslutning
Seglarläger 2004
Vecka 34 Söndag 8 augusti  -  Fredag 13 augusti
Hösten 2004
Onsdag 25 augusti Segling Askvik kl 17:45 - 20:30

Start höstsäsong
Onsdag 1 september Segling Askvik kl 17:45 - 20:30
Onsdag 8 september Segling Askvik kl 17:45 - 20:30
KM ÖBK-U
Lördag 11 september kl 10:00   Skepparmöte

ÖBK-U klubbmästerskap kl 10:30   Första start
Segeltävling Askvik Priser till alla som deltager

Dagen avslutas med avrustning och återställning av båtar för säsongen.
Önskar hjälp av samtliga föräldrar med att bära båtar m.m.
Onsdag 22 september Teori Torvalla kl 18:30 - 20:30
Fredag 1 oktober Avslutnings med Disco kl 18:30 - 22:00 i  Askvik
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