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Vi står väl rustade inför det kommande året
och ser inga dramatiska orosmoln framför
oss, vilket inte alla kan säga i tider som
dessa.
Ja, nu återstår väl bara att önska oss alla en
fin sommar, men innan dess så ska väl
ylletröjan fram och att med skrapan i hand
närma oss hamnplan.
Må solen lysa
vara förliga.

Sommar och sol verkar lite avlägset i kväll, den
1 mars, när jag sitter vid datorn. Ja, lite sol var
det ju en stund på eftermiddagen.
Efter att ha besökt båtmässan och talat med en
del branschfolk så säger dom att det mesta talar
för att nybåtsförsäljningen har stoppat upp, men
att segel och tillbehör efterfrågas. Utvecklingen
på båtsidan är inte helt lätt att förstå sig på men
vi i ÖBK har i alla fall, för första gången, några
lediga platser att direkt erbjuda eventuella nya
medlemmar. Träffar ni på någon som ser sig om
efter båtplats så be dem att ringa Gunnar Sterner
så kanske han kan hitta det som önskas.
För övrigt kan vi konstatera att det mesta pågår i
önskvärd riktning. Framförallt kan vi vara glada
över att vi lyckats i förhandlingarna med
Stockholms stad, som äger Radön.
Vi har efter en hel del turbulens förhandlat
fram ett nytt avtal som innebär att vi, till
samma
kostnad
som
tidigare,
kan
fortsätta arrendera den del av Radön som
klubben disponerat för båtklubbsändamål. Det
innebär att de stugägarna som tidigare hyrt
stugplats av ÖBK förhandlar själva om
framtida villkor.

på

er

och

vindarna

Vi ses till sjöss!
Ingvar Bingman
Ordförande

En pärla i vår
vackra
skärgård –
tillgänglig
både sommar
och vinter!

Östertälje Båtklubb - Avgifter
För år 2008 bokfördes 510 medlemmar, fördelade enligt följande: 144 aktiva, 91 stödjande, 2
hedersmedlemmar samt 273 familjemedlemmar. Klubben har 2 aktiva medlemmar under 20 år.

Aktiv medlem ska den vara som har:
• bryggplats
• vinterplats på klubbens område
• båtägarnas försäkring i klubbens namn

Stödjande medlem ska den vara som:
• hyr bryggplats i andra hand (ett krav)
• vill främja klubben och dess verksamhet

Familjemedlem kan den vara som bor på
• samma adress som en aktiv medlem
• annan adress och är barn under 25 år, till en
aktiv medlem

Juniormedlem ska den vara som är under 18 år:
• har båt i klubben (ska då inte registreras som
familjemedlem).

Glöm inte att anmäla era barn som familjemedlemmar i klubben!
På årsmötet den 25 januari 2009, fastställdes följande avgifter för år 2009:
Inträdesavgift/medlemsavgift 2009
Aktiv medlem inträdesavgift/köavgift.......................................................... 500:Aktiv medlem inklusive familjemedlemmar ............................................. 1 100:Stödjande medlem inträdesavgift ................................................................. 100:Stödjande medlem ........................................................................................ 200:Juniormedlem ............................................................................................... 100:Andelsavgift (klubbens inventarier)
Ny AKTIV medlem över 24 år.................................................................. 6 500:6 500 kronor är en andelsavgift, som deponeras och återfås vid utträde ur klubben,
om annan medlem övertar andelen
Vinterplats
Medlem som under vintern 2008/2009 har haft en vinterplats på klubbens
hamnområde ska betala – båtens längd x bredd x 45:- = ............................... xx:Avgift för upptagning/sjösättning med SUB-lift
per år ............................................................................................................. 600:Nockavgift
Tillstånd krävs av hamnkommittén för utnyttjande av bryggornas nockplatser.
Kontakta Gunnar Sterner, tel 550 314 41
Avgift per påbörjad vecka ............................................................................ 100:Avgift för EJ fullgjord arbetsplikt 2008
Obligatorisk arbetsplikt är 6 timmar
För ej utförd arbetsplikt debiteras max...................................................... 2 000:Avgift för EJ fullgjort vaktpass 2008 .......................................................2 000:Minst ett vaktpass ska utföras av medlem med bryggplats
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Förseningsavgift ............................................................................................ 500:Nycklar
Försäljning av nycklar .................................................................................. 100:Ombesörjes av Gunnar Sterner, tel 550 314 41
Vimplar
Försäljning av vimplar.................................................................................. 100:Ombesörjes av Inger Hjelm, tel 550 149 18

Obs!
Avgifterna ska vara betalda senast den 1 april 2009
Postgiro: ..................... nr 448410-1 eller
Bankgiro: .................... nr 5818-1348
Inget inbetalningskort skickas med!
Medlemsnummer och namn måste anges vid betalning
Arbetsplikt 2009 är 6timmar för aktiv medlem
Dessa timmar kan även utföras i form av ett ytterligare extra vaktpass,
som motsvarar 3 timmars arbetsplikt.
Obs!
Ej fullgjord arbetsplikt debiteras med en avgift på max 2 000 kr.
Hel avgift ................................................................................................... 2 000:Halv avgift ................................................................................................. 1 000:Notera antal utförda arbetstimmar i arbetspliktlistan, som finns i Strand Hotell.
Vaktplikt 2009 = 1 obligatoriskt vaktpass per bryggplats
Den som har bryggplats har skyldighet att gå ett vaktpass under sommarsäsongen. För att
täcka alla nätter under en säsong behövs att några ställer upp och gör flera pass.
Ägaren av platsen är ansvarig för vaktpasset oavsett om platsen används eller inte.
För att försäkringar ska gälla, får man inte gå ensam. En ”vaktkompisbok” finns i
Stand Hotell, där man kan skriva upp sig, vid behov av en vaktkompis.
Obs!
Ej utförd vaktplikt debiteras med en avgift på 2 000:-.
Notera både i vaktboken och på vaktlistan efter fullgjort vaktpass. Böckerna finns
i Strand Hotell.
Sjösättning/upptagning med SUB-liften
Sjösättningstider finns på annan plats i ÖBK-bladet. Sjösättnings- och upptagningslistor
finns tillgängliga i Strand Hotell:
Extra upptagning med SUB-liften
Kontakta någon av förarna av SUB-liften. En avgift av 200:- tas ut och betalas till föraren.
Ansvarig för SUB-liften: Owe Westin, tel 550 118 08
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Sjösättning/upptagning med egen vagga
Om båten ska förvaras under vintern inom klubbens område, måste ansvarig för
vinterplatser kontaktas för hänvisning av plats.
Ansvarig för vinterplatser: Jan Eklund, tel 550 890 77
Elvärme
Vid användning av el vintertid ska elsladden märkas med båtens och ägarens namn.
Kontinuerlig användning av elvärme skall godkännas av hamnkapten.
Den som använder elvärme i båten sommar- eller vintertid skall betala 2,00 kr/kwh.
Exempel, för en kupévärmare på 1200W (1,2 kW) som används i 10 timmar blir
kostnaden 1,2 x 10 x 2,00 = 24 kronor.
Klubbstugan på Radön
Klubbstugan kan hyras av aktiva medlemmar veckovis från första söndagen i juni
till sista söndagen i augusti (byte söndagar kl. 12.00).
Klubbstugan kan även hyras per dygn under sommarsäsongen (byte kl. 12.00)
Avgiften per vecka................................................................................... 1 500 kr
Avgifter per dygn ....................................................................................... 250 kr
Bokning ring: Ann och Tony Kearney, tel. 550 622 46 eller 073 718 03 64
Klubbhuset (Strand Hotell)
Klubbhuset kan endast hyras av aktiv medlem.
Personlig räkning........................................................................................ 600 kr
Personlig räkning del av dag ...................................................................... 350 kr
Annan persons räkning, kväll .................................................................. 2 500 kr
Annan persons räkning, dag ....................................................................... 500 kr
Ideell förening, kväll ............................................................................... 2 200 kr
Ideell förening, dag..................................................................................... 500 kr
Företag, kväll ........................................................................................... 3 000 kr
Företag, dag ............................................................................................. 2 800 kr
Bokning ring: Ingemar Johansson, tel. 550 119 55
Båtplatser
Om du vill ställa dig i kö för en bryggplats, kontakta Gunnar Sterner, tel. 550 314 41
En köavgift på 500 kr tas ut.
Vinterplatser
Om du vill ställa dig i kö för en vinterplats, kontakta Jan Eklund, tel. 550 890 77
En köavgift på 500 kr tas ut.
Uthyrning av båtplats
Den som hyr båtplats i andra hand ska vara aktiv eller stödjande medlem.
1. Hyresgästen ska i första hand tas från kölistan.
Kontakta Gunnar Sterner, tel. 550 314 41.
2. I andra hand tillfrågas någon utifrån, personen ska vara känd för uthyraren.
Meddela Gunnar Sterner, tel 550 314 41 vem som hyr platsen.
3. Den som hyr i andra hand har inte automatiskt rätt till vinterplats
Kölista finns hos Jan Eklund, tel. 550 890 77.
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Medlemsregister
Viktigt att meddela ändringar som berör medlemsmatrikeln skriftligt eller via mail till
Berit Hjelm, Täppgatan 11 A, 151 33 Södertälje, tel. 550 629 97 eller
Lars Vager, Glasbergavägen 8, 152 57 Södertälje, tel. 550 322 51.
Mail-adresser
Obk.inf@home.se
Obk.matrikel@home.se

bevakas av sekreterare, Berit Hjelm
bevakas av matrikelansvarig, Lars Vager

Klubbtidningen (ÖBK-kanalen)
Klubbtidningen utkommer i mars/april.
Kontakta Barbro Nordlund, om du har något som du vill ha med i klubbtidningen.
Ansvarig: Barbro Nordlund, tel. 550 193 16
Protokoll och information
Protokoll från styrelsemöten, information från Södermanlands Seglarförbund (SSF) och
Sörmlandskusten Båtförbund (SKBF) samt annan information finns i Strand Hotell.
Information kan du även hitta på vår hemsida.
Adressen till ÖBK:s hemsida
Besök gärna ÖBK:s hemsida där Du hittar aktuell information.
Om du vill ha något infört på hemsidan, kontakta Sven Hjelm, tel. 550 149 18.
http://www.obk.space2u.com/ eller http://www.öbk.se/

Styrelsen hälsar nytillkomna medlemmar ÖBK:are
VÄLKOMNA

Styrelsen önskar samtliga medlemmar en riktigt
SKÖN SOMMAR
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Sjösättningar med SUB-liften 2009.
Sjösättningar kommer att ske måndagar och
tisdagar veckorna 17, 18, 19 och 20, samt lördagen
den 16 maj.
Tiderna dessa dagar är 11:00 till 20:00 och det
kommer att sjösättas 15 båtar/sjösättningsdag.

Det finns utrymme för att sjösätta 135 båtar och det
är ca 115 båtar som skall hanteras av sub-liften. Vi
sub-förare har märkt att det blir trångt om tider vid
slutet av sjösättningsperioden, detta gäller även vid
upptagningarna. Det innebär att vi får köra extra
för att alla ska komma ner i sjön, därför – återigen
Varje sjösättningsdag består av 3 st 3 timmarspass, - Teckna Dig i god tid!
11:00-14:00, 14:00-17:00, 17:00-20:00.
Vid varje pass sjösätts 5 båtar. Dessa fem båtägare
bildar ett lag som hjälper till med allt inom ”sitt”
Om du får förhinder måste du så
snart som möjligt kontakta
pass.
ansvarig sub-förare.
Listorna, som sitter uppsatta i klubbhuset kommer
att plockas ned dagen innan respektive Om vädrets makter ej står oss bi när vi skall
sjösättningsdag. Därför är det är viktigt att Du vårrusta kan sjösättningstiderna komma att behöva
tecknar dig i god tid för den tid Du vill ha.
justeras.
Vi behöver besätta några vakanser på förarsidan
för Sub-liften. Är Du intresserad kan Du kontakta
Owe tel 070 676 16 32 .
Sub-ansvarig Owe Westin

Svenska Sjö har nu infört möjligheten att betala
premien med elektronisk faktura, e-faktura, "den
gröna fakturan".
Med e-faktura sparar du både på miljön och din
egen tid. Du får e-fakturan direkt till din
Internetbank i stället för på papper hem i brevlådan
och kan enkelt läsa, kontrollera och betala din
faktura, var som helst, när som helst. OCRnummer, betalningsdag och belopp är ifyllda och
kan inte bli fel.
Du anmäler att Du vill ha e-faktura från Svenska
Sjö via din Internetbanks hemsida eller per telefon.
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Från Seglingskommittén
Hej alla seglare!
Årets i särklass viktigaste race för alla ÖBKare går av stapeln den 15 augusti. ”Radön
Runt” seglas som vanligt i samband med
kräftskivan. Individuell start. Första båt i mål
vinner!

Årets kappseglingssäsong börjar i år den 21 maj
då starten för ”Flygarköret” går ute vid Radön .
Som vanligt med individuell start.
Första båt i mål vinner!
Den 27 maj onsdag går årets start av Watski 2
Star Race där 4 båtar från ÖBK kommer att
delta. Ordförande Ingvar kommer med sin Wasa
38, Arne Hjelm med sin Wasa 370, Thomas
Forslund med sin Linjett 33 samt undertecknad
med Avance 36.
Detta race ersätter Östersjömaran.
Håll tummarna för ÖBK-båtarna!

Den sista seglingen, som ÖBK anordnar är
”Radön Open”. Den går i år den 12 september.
Förutom dessa seglingar arrangerar:
13-14 juni ”Landsort Race”. Arrangör NSS
22 augusti ”Kringlan Cup”. Arrangör SBS
29 augusti OXSS ”Arkö Runt”. Arrangör
OXSS

Axviks Race 13 juni. Bankappsegling utanför
Skanssundet. Arrangör är SBS.

SBS kör dessutom ett antal onsdagsseglingar
utanför Torpa. Dit är även ÖBK-båtar
välkomna. Start den 13 Maj

I samband med midsommarfirandet på Radön
seglas på lördagen den 20juni ”Alvedon Cup”.
En distanskappsegling med gemensam start.

Även Järna Båtklubb anordnar kappseglingar,
en på försommaren och en i augusti. Tid för
dessa är ännu inte fastlagda.

Direkt efter semestern den 8 augusti går årets
”Askö Runt” ute vid Fifong. Distanskappsegling
runt Fifong och Askö. Arrangör är SBS.

Vi ses i skärgården och förhoppningsvis även
på kappseglingsbanan !
Seglingskommittén/Lasse Sundin

Äter man speciell mat när man färdas i båt?
Ja, har man inget kylskåp så ställs det högre krav på maten som bärs ombord. Några tips:
• Lök förvaras med potatis så håller de längre
• Marinera kött när du åker hemifrån, mycket
olja ökar hållbarheten. Lägg i plastpåse och
sedan i säker burk. Vänd några gånger. Håller
ett par dagar.
• Lyxvariant varm choklad: värm försiktigt
mjölk, häll i termos. Lägg chokladbit i botten
på mugg, fyll på med mjölk och rör om.
• Tunnbrödrulle med skivad potatis kaviar och
gräslök
• äppelmos, ströbröd med vaniljsås är helt ok

Turkisk potatis
5 kokta potatisar
1 dl olivolja
2 pressade vitlöksklyftor
2 tsk timjan
salt och peppar
svarta oliver
Mosa potatisar med gaffel i rymlig skål. Häll i
olivoljan lite i sänder oh blander ner vitklö och
timjan. Smaka av med salt och peppar. Olja i
stekpanna, bred ut potatismos, stek på låg värme
några minuter. Lägg på tunt skurna tomatskivor
och svarta oliver. Täck helst med lock- Servera
med sallad eller med rökt och grillat kött.
Smaklig måltid!
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Tips i sommar!
Stockholm Stopover – Juni 14-25.
Volvo Ocean Race
Rakt nedanför slottet på Skeppsbron bygger
Promarina en tillfällig gästhamn. Marinan
öppnar i början av juni och är en del av Volvo
Ocean Race hamnstopp på Skeppsbron 14-25
juni.
Det blir första gången på många år som
fritidsskeppare kan lägga till framför
Stockholms slott, och dessutom övernatta, få
landström och all service en modern marina
har, säger Mats Bylund, vd för Promarina.
Gästhamnen ska ha 65 platser och kunna ta
båtar upp till 70 fot. Den kommer att vara
bemannad dygnet runt och en plats kostar cirka
500 kronor/dygnet, lite beroende på hur stor båt
man har.
1 juli
9-11 juli

Övrigt som händer i ÖBK…
25 april

Sjösättningsfest

18 maj

Arbetsdag i hamnen

6 juni

Arbetsdag på Radön

19 juni

Midsommar på Radön

15 aug

Kräftskiva på Radön

15 sep

Arbetsdag i hamnen

7 nov

Arbetsdag Radön

12 dec

Jollesegling Igelstaviken
Lucia-segling med knytis

Start Gotland Runt i Sandhamn
Visfestival i Västervik

På det förträffliga ”nätet” har jag precis läst
”E-navigatörens tio budord”, en skrift
utgiven av sjöfartsverket. Läs själva och
begrunda!
http://www.sjofartsverket.se/upload/PdfGemensamma/Gps.pdf

Sommarens planer börjar sätta sig. Vart ska vi
ställa kosan detta år? Blir det en längre färd eller
blir det som föregående sommar, ett stilla
länsande i Stockholms skärgård, med besök på
Rödlöga och Stora Nassas oändliga ö-struktur…
Ja, vädret är ju en viktig detalj när det bär iväg,
och om det är det svårt att sia.

…men visst har elektroniken gjort sitt intåg
för att stanna. Som vanligt gäller det att
vara uppmärksam och tänka lite logiskt.
Trevlig båtsommar!
Barbro

Visst är det bra med all elektronisk utrustning
ombord? Tänk vilket lyft det blev med en
plotter!
Nu kan man verkligen ta sig fram på okända
vatten och uppleva en massa nytt…
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