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På klubbfronten så verkar det som om vi får allt
svårare att hitta medlemmar som vill ställa upp som
funktionärer. Valberedningen fick slita ordentligt
utan att helt gå i mål.
Vi saknar bl.a. klubbmästare, vilket innebär att vi
hoppas att fixar midsommarfesten och kräftskivan i
alla fall.. Om det finns någon eller några som har
lust att ta hand om lekarna runt stången på
midsommarafton, så hör gärna av er. Samma sak
med flaskletningen och chokladhjulet, liksom
arrangemang runt ”knytisen” på kvällen. Om någon
eller några känner för att göra något vid kräftskivan
så är det välkommet.

Båtmässan
är över och långkalsongerna verkar
få hänga med ett par veckor till, åtminstone om man
ska ner och arbeta med båten. I reningsverksviken,
som nu heter Viksängsstrand, byggs det för fullt
och flera av de som har köpt lägenheter där, har gått
med i ÖBK. Kul med nya medlemmar som kommer
att bo så nära.

Kraven på sopsortering blir allt mer utvecklade,
vilket innebär att klubben får höga kostnader för att
tömma osorterat avfall. Vi måste bli bättre på att
sortera enligt de anvisningar som finns, samt inte
lämna batterier och tomglas i och vid sopbehållarna.
Sånt måste vi själva köra till återvinningen. Fixar vi
inte detta så måste vi höja avgifterna till kommande
säsong.

Isen ligger i hela Södertäljeviken och snöhögarna
nere på hamnplanen har inte varit så stora som de
nu är på många år. Mycket talar för en kall
båtrustningsvår.

För ett par veckor sedan blev vi inbjudna till
Södertälje Båtklubb (i Mälaren) tillsamman med
Södertälje
Båtsällskap
för
att
diskutera
gemensamma frågor för båtlivet i Södertälje. Vid
det här första mötet så ventilerade vi ett antal frågor
utan att sätta ner foten i någon speciell fråga.
Utbildning samt gemensamma föredragskvällar var
på tapeten. Nästa möte i gruppen blir i början av
maj och då är ÖBK värd. Har ni några tankar och
idéer som ni tycker att vi ska ta upp så hör gärna av
er.

Förra sommaren bjöd på olika former av
naturupplevelser. Efter en relativt kylslagen vår så
hoppades havsmiljöforskarna på en beskedlig
förekomst av alger i skärgården och på havet, men
tyvärr så frodades algerna ändå. Många upplevde att
sommaren och semestern förstördes av den gula
soppan som täckte vår skärgård.

Jag talade med ett par havsforskare häromdagen och Vi ses till sjöss för det är ju där vi trivs bäst!
de sa att det ser bättre ut i år på grund av att
mätningarna visar på mindre fosfor i vattnet. Blir
det sedan en kall sommar så borde det bli färre
Ingvar Bingman
alger. En varm sommar betyder dessvärre mer alger
Ordförande
så det är som att välja på pest eller kolera. Frågan är
om jag inte tar lite alger bara vi får en varm
Ni följer väl den spännande tävlingen Volvo
sommar.
Ocean Race? ZTV visar ett 30 minuters inslag
varje söndag klockan 16:30.

Ändrade rutiner vid upptagning
Om ni har haft båten på klubbens område
föregående vintersäsong eller är ny godkänd
medlem, kommer vinterplats att reserveras.
Om ni inte utnyttjar denna plats och inte meddelat
kranansvarig före 1 september innevarande år,
kommer ni att debiteras vinterhyra för platsen, om
den inte kan utnyttjas av någon annan.

Viktigt att meddela klubben vid byte av båt eller
om ni INTE ska ta upp båten på klubbens område
under kommande vintersäsong .
I slutet av augusti sätts en lista upp i Strand Hotel
med förslag på upptagningstillfälle per båt. Om
detta tillfälle EJ passar, kontakta snarast Stefan
Nordlander, telefon 550 674 43 eller Christer
Björk, telefon 550 893 83.

Ö Under 2005 har våra ungdomar verkligen visat framfötterna!
De visade stort engagemang under vårrustningen, som följdes av seglingar på helger och
B kvällar.
K-Ungdom 2005
.
Höjdpunkten 2005 var skärgårdslägret på Radön, där ett 20-tal deltagare deltog. Övernattning skedde i
båtar, i ÖBK-stugan och i militärtält. Sammanlagt var det tio ledare som hjälpte till under de åtta dagar
som lägret pågick. Lägret blev en riktig succé även beträffande väder och vind.
Ungdomarna har också ställt upp i klubbens tävlingar några gånger vilket har varit uppskattat av
ungdomarna.
För närvarande har rustningen av M 15 båtarna startat.
Anders

Vid flytt eller annan förändring är det viktigt att
även klubben får uppdaterade uppgifter. Meddela
Att få ett utskick från ÖBK är väl ett säkert
ändringar skriftligt eller via e-post till:
vårtecken, eller hur? Jag har fått väcka både
ordföranden och övriga medlemmar som bidragit Berit Hjelm, Täppgatan 11A, 151 33 Södertälje
e-post. obk.inf@home.se
med material till ÖBK-Kanalen.
Av olika randiga och rutiga skäl så kommer
eller till:
inbetalningskortet lite senare än vanligt. Normalt
Lars Vager, Glasbergavägen 8, 152 57 Södertälje
ska avgifterna vara betalda senast den 1 april, men
e-post: obk.matrikel@home.se
detta år får ni några veckors respit. Tacksamt är
dock om ni betalar så snart som möjligt.
För framtida utskick är det bra om ni anmäler
Observera att klubben nu har bankgiro.
eventuell e-post adress.
Postgiro: nr 44 84 10 – 1
Bankgiro: nr 5818 – 1348
… våren är på väg!

Vid betalning över Internet, glöm inte att ange
avsändare!
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Rapport från årsmötet den 29 januari 2006
Ett 40-tal medlemmar kom till mötet och valde
Seppo Peltonen till mötets ordförande.
Ingvar Bingman läste verksamhetsberättelsen,
som inte innehöll några stora sensationer.
Klubbens arbete förra året har gått enligt gamla
traditioner och rutiner. Revisorn fick dock
anledning att kommentera den bristfälliga
redovisningen av ungdomskommitténs verksamhet och tillika avsaknaden av styrelsens
styrning och uppföljning av densamma.
I övrigt har klubbens verksamhet budgetmässigt gått jämt upp.
Samtidigt betonades vikten av att adressändringar meddelas till matrikelansvarig så att
klubbens utskick kommer fram till alla
medlemmarna.
Övrigt att rapportera:
Funktionärer:
Årsmötet valde Dora Vig till ny kassör, Olav
Redin är nytt miljöombud, och de ingår
därmed i styrelsen. Valberedningen har tyvärr
inte lyckats få någon som tar hand om
festkommittén. Hör av dig till styrelsen om du
är intresserad av att ordna våra fester. Tills
vidare får kommittéerna hjälpas åt med
arrangemangen.
Hans Örvind är ensam besiktningsman.
Åke Johansson är ny som slipansvarig.
Barbro Nordlund som är försäkringsombud är
numera ensam ansvarig för ÖBK-bladet, och
Gösta Löfgren är ny i valberedningen. I övrigt
är funktionärerna desamma som förra året. En
presentation av alla funktionärer kommer i den
lilla broschyren KLUBBKORT-ÖBK.
Ungdomskommittén:
Funktionärerna är desamma som förra året.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet dels att
göra en budget, men också att tydliggöra
klubbens viljeinriktning för verksamheten,
eftersom styrelsen har ansvar för all
verksamhet i klubben. Kommittén ser gärna att
fler medlemmar engagerar sig i verksamheten.

Utbildningsansvarig:
Kjell Åberg är åter utbildningsansvarig
Klubbstugan Radön:
Kjell och Brita Dahlgren tar som tidigare hand
om bokningar av klubbstugan.
Styrelsearvoden och priset på bryggplatser:
Styrelsearvodet höjdes till 10.000 kronor, att
fördelas av styrelsen till funktionärerna.
Ingen höjning av bryggplatspriserna.
Radön:
Inget nytt har hörts från Stockholms Stad i
tomtfrågan. Bastubygget har därför lagts på is.
Klubbhuset Strand Hotell:
Klubben har fått in 37 800 kronor på uthyrning.
Hamnen:
Sells AB kommer i fortsättningen att fakturera
klubben för hyrning av kran och förare. Sven
Hjelm ska därför undersöka möjligheter till en
lösning till fast kran.
Krister Björk har i skrivelse till styrelsen
föreslagit att innan upptagningarna i höst ska en
skiss göras där varje båt är inritad. Båtägaren
ska veta var hans båt ska stå och därmed också
kunna förbereda med vagga och pallning.
Listor för upptagning/sjösättning kommer att
sättas upp tidigare. De tas ner och fastställs två
veckor innan upptagning/sjösättning. Antalet
ansvariga för upptagning kommer att utökas.
Information om detta kommer att läggas ut på
ÖBK:s hemsida.
Gunnar Sterner meddelade att jolleverkstaden
ska ställas i ordning och att flera händer
behövs. En båtvagn behöver svetsas.
Avgifter:
Medlemsavgiften har höjts fr o m 2006.
Se särskilt utskick!
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Sjösättningsdagar:
22 april
6 maj

25-tons och 60-tons kran
25-tons kran

Alla båtar över 5 ton, som är i behöv av stora
kranen ska sjösätta den 22 april.
Övrigt:
Sven Hjelm, som är web-ansvarig uppmanar
alla som har möjlighet att gå in på www.öbk.se
klubbens hemsida, där finns mycket information om klubben att hämta. Han tar också
gärna emot bidrag till sidan t ex historik.

Snabba Laxpuddingen
2 portioner
2 kokta potatisar
0,5 gul lök
0,5 msk smör
3 ägg
1 dl matlagningsgrädde
1 krm salt, vitpeppar
100 g skivad gravad lax
1 msk grovhackad dill
1 msk smält smör
Skala och skiva potatisen. Skala och hacka löken.
Fräs potatis och lök i smör i en stekgrytan. Vispa
ihop ägg, grädde, salt och peppar. Häll smeten i
pannan och låt den stelna. Rör lite så att smeten
rinner ner. Lägg på laxskivorna och låt dem bli
ljumma. Strö över dillen och servera med smält
smör.

ÖBK:s medlemmar får 10 %
rabatt på ordinarie priser!
Välkommen
och
inhandla
vårrustningsdetaljer och annat
som behövs.
Butiken är laddad inför säsongen. Watski, Järnagatan 50.

Pelle med personal hälsar välkommen!
Öppettider
Mån – Fre: 11:00 - 18:00
Lördag: 10:00 – 14:00
Söndagsöppet 1 april – 31 maj

…och snart är det sommarlov!
Läraren på lågstadiet har
geografi-lektion och försöker
förklara
vissa
begrepp.
- När en bit land skjuter ut i
vattnet,
säger han så kallar man det
landtunga.
Kan du Kalle säga vad man
kallar
motsatsen?
- Ja, svarar Kalle, det måste väl
vara sjötunga!

Telefon: 08-550 855 00

…och en utfyllnadshistoria:
Grannpojken råkar sparka in sin vita fotboll i hönsgården.
Tuppen tittar länge på bollen och säger
Jo flickor, inte för att jag vill klaga,
men titta vilka produkter granngården levererar.
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Östertälje Båtklubb vill tacka Lindboms Livs för all sponsring under åren. Det
har varit både gott och till glädje. Vi mottager med tacksamhet även framtida
gåvor!

Som lite kuriosa finns faktiskt Lindboms Livs omnämnt i Wikipedia – den fria encyklopedin.
”Östertälje socken var egen kommun fram till 1963, då den införlivades i Södertälje stad. Området
fortsatte att vara en egen kommundel i Södertälje kommun fram till sena 1990-talet. Igelsta var ett eget
municipalsamhälle i Östertälje kommun mellan den 12/12 1924-31/12 1952.
Östertälje skall inte förväxlas med Östertälje församling, som omfattar den del av Södertälje som ligger
öster om kanalen, där Östertälje ingår. I ortens centrala delar ligger dock kyrkobyggnaden Alla helgons
kyrka.
Själva Östertälje är byggt på sluttningen från Fornhöjden ner mot Östersjön och Södertälje kanal.
Området är till stor del brant och klippigt, och täckt av barrskog där marken inte har exploaterats. I
nordost, där området gränsar till Rosenlund, finns det vissa plattare partier. Delarna som ligger mellan
järnvägen och kanalen (Långängsvägen) används av industrier och varv. De enda flerfamiljshusen är de
som ligger intill Grödingevägen, som är huvudvägen igenom stadsdelen. Här ligger också Södertäljes
äldsta moderna matbutik Lindboms Livs, som grundades 1957.
Östertälje har ett mycket begränsat serviceutbud, eftersom det växt upp i närheten av Södertälje. Dock
finns bland annat matbutik, restaurang och bensinmack på orten.
Den gamla stambanan löper igenom Östertälje, och stadsdelen har en egen järnvägsstation. Härifrån kan
man åka tåg till centrala Södertälje, samt till Stockholm. Stationen i Östertälje hette tidigare Igelsta.”

Tio starka skäl att vara försäkrad i Svenska Sjö

1.
2.
3.

Pressade Premier
Välj din egen självrisk
Förmånliga villkor som
du själv kan påverka
4. Inga generella åldersavdrag
5. Vi försäkrar kappseglare
6. Bra tilläggsförsäkringar
7. Professionell och snabb
skadereglering
8. Personlig service
9. Villkoren skrivna av båtfolk
för båtfolk
10. Överprövningsnämnden
består enbart av båtfolk

Barbro Nordlund
08-550 193 16
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ÖBK (Östertälje Båtklubb) inbjuder ungdomar mellan 11-16 år att deltaga i Seglarläger
(skärgårdsläger) under tiden 15–20 juni 2006.
Lägret startar den 15 juni klockan 17:00, med båttransport från klubben i Östertälje till Radön.
Lägret avslutas den 20 juni klockan 17:00 vid ÖBK:s båtklubb.
Vi kommer att segla jollar och kölbåtar. Det kommer att finnas
utrymme för sol och bad på sandstränder och klippor. Roddbåtar och
kanadensare finns att låna.
Vi sover över på Radön, som ligger mellan Brandalsund och Skansundet. Frukost, lunch, middag,
korvgrillning samt några överraskningar ingår i priset.
Tillsammans med kockar och seglingsinstruktörer är vi ca 10 ledare, som
kommer att göra vårt bästa för att ge er en oförglömlig vecka på vår
klubbholme.
Pris: 1.500 kr för medlemmar och barn till medlemmar i ÖBK
1.700 kr för övriga.
Det finns möjlighet att deltaga från två till fyra dagar. Pris 350 kr/dag.
För att deltaga måste man kunna simma minst 200 m.
För anmälan och eventuella frågor ring till Anders på 08-550 197 90 eller mobilen 073-615 45 84
e-post: anders.hellkvist@telia.com

Välkommen med din anmälan!
Anders Hellkvist
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Från Seglingskommittén
Hej alla seglare!
Även om vädret, när jag skriver detta, mer lämpar
sig för skidåkning, närmar sig seglingssäsongen
med väldig fart. Förutom påsken är det fyra
jobbarhelger efter båtmässan. Här gäller det att
ligga i!

Ytterligare datum att lägga på minnet!
13 maj

Lidingö Runt

10 jun

Axvik Race

19 aug

Askö Runt

23 nov

Kringlan Cup

För er som gärna tampas på kappseglingsbanan
finns gott om tillfällen. Redan den 10 maj startar
SBS årets första onsdags-segling utanför Torpa. För
alla känner väl till att ÖBK är välkomna på dessa
race, som totalt är 12 till antalet detta år.

dec

Luciasegling

Så våra egna race. Den 25 maj är det Flygarköret,
distanssegling ut i skärgården, där dagen brukar
avslutas med fotboll eller brännboll samt grillning
på berget. Ta tillfället i akt och ”tvåla” dit vår
ordförande Ingvar Bingman, som vann 2005.
Alvedon Cup på midsommardagen är ett
ypperligt tillfälle att få livsandarna att vakna till liv.
Årets viktigaste race, Radön Runt, går som vanligt
tillsammans med vår kräftskiva. Den 12 augusti
ska det avgöras vilken besättning som ska pryda sin
bokhylla med vårt fantastiskt fina vandringspris, en
mässingsmodell av Zorns gamla båt Mejt, och ta
över det efter Arne och Marita Hjelm som vann
2005.
Den sista kappseglingen som ÖBK ordnar 2006 är Närhet till skärgården?
Radön Open, som i år avgörs den 16 Sep. Radön
Open är en öppen segling, där klubbar i närområdet Även i år kan vi i ÖBK hyra sommarinbjuds att delta.
plats i Trosa gästhamn.
Förutom detta finns ju bl.a.:
Förutom detta finns information att få i klubbrummet via affischer och trycksaker. Du kan
även gå in på ÖBK:s eller Sörmlands
Seglarförbunds hemsida för att få info om olika
kappseglingar samt även se resultat.

Pris: 2.200:- för hela säsongen (ej juli)
1.200:- halv säsong
d v s före eller efter juli.
Telefon till Gösta: 070-335 90 08
Titta gärna in på Trosa Hamns hemsida:
www.trosahamn.se

Väl mött i skärgården och på kappseglingsbanan
hälsar
Lasse Sundin Seglingskommittén
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Finns det någon fler än jag som blivit biten av detta
sifferpussel?
Historia
Sudoku uppfanns i USA i slutet av 1970-talet, men
vann då ingen popularitet. På 1980-talet
introducerades det i Japan där det också fick sitt
namn su doku ("ensam siffra"). Den 2 juni 2005
började Sydsvenska Dagbladet och Svenska
Dagbladet som första svenska tidningar publicera
ett sudoku om dagen. I dag har de flesta svenska
tidningar ett dagligt sudoku.

Populariteten i Japan och Storbritannien kan
förklaras av att båda länderna har en lång tradition
för logiska spel, men det har ännu inte framkommit
någon sociologisk förklaring till att sudoku blivit
en sådan succé i Sverige.
Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett
sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda
på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång.
Som sagt, varje tidning med självaktning har ett
sudoku, så håll till godo!
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Sverige har några av världens största skärgårdar
med sammanlagt över 60 000 öar. Enbart
Stockholms skärgård har 30 000 öar. Vilket
privilegium! Vi har även 1 000 km kanaler.
Förra sommaren korsade jag och maken den
största och mest välkända - Göta Kanal - fast först
blev det Göta älv och Trollhätte kanal. En färd
som jag varmt rekommenderar. Det blev förstås
inte så mycket segling men möjligheter gavs både
på Vänern och Vättern. Har man inte möjlighet
att färdas hela vägen går det utmärkt att välja bara
en del.
I folkmun kallas kanalen för skilsmässodiket, och
det kan man faktiskt förstå när man träffar på de
osäkra skepparna. Det gäller att visa hänsyn, både
till besättning och medtrafikanter.

Det pirrar verkligen i båttarmen att få besöka
några av de många oaserna i skärgården. Detta år
sägs det ju att fästingarna, myggen och ormarna är
reducerade p g a den kalla våren, så inget ont som
inte har något gott med sig.
…men summan av allt ska ju ändå vara konstant,
så vad sägs om fågelinfluensa och algblomning?
Ska vi mötas av en massa döda fåglar i algblommande
vikar,
eller…nej, det är bäst att
ta dagen som den
kommer och inte låta en
massa energi ta udden
av den fina sköna årstid
som väntar. Inte tänker
jag heller skriva något
om båtregistret…!
Trevlig båtsommar!
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Barbro

