ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBs VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2013-01-01—2013-12-31
Allmänt
Östertälje Båtklubb har som ändamål att främja intresset för båtsport, friluftsliv med anknytning till
båtsport samt att tillhandahålla service för främjande av miljön.
Möten
Årsmötet hölls den 27 januari 2013.
Styrelsen har träffats vid 10 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika
ärenden.
ÖBK: arrendeavtal
ÖBK:s arrendeavtal med kommunen gick ut sista december 2012. Förhandlingar har förts
under 2013. ÖBK har fått förslag på nytt arrendeavtal, ej accepterat nivån på arrendet och
väntar på nya samtal med kommunen.
ÖBK-kanalen / Information
Medlemstidningen ”ÖBK-kanalen”, distribuerades till medlemmarna under våren. Allmän
information har skickats ut till medlemmarna vid ett par tillfällen. Information om aktiviteter
har anslagits inom klubbens område. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs
hemsida samt i pärmar i klubbhuset.
Medlemmar
Totalt antal medlemmar inkl. familjemedlemmar var vid årets slut 432. Antal aktiva
medlemmar var 142 varav 2 ungdomar och 2 hedersmedlemmar. Stödjande medlemmar var
vid årets slut 60 och antal betalande familjer 72.
Båtstatistik
Totalt antal båtar vid årets slut var 153, varav 76 motorbåtar, 75 segelbåtar, 1 motorseglare
samt 1 roddbåt. Antal båtar upplagda för vinterförvaring var 113 och antal båtar med
bryggplats var 130. Antal båtar som ligger i sjön under vintern 3.
Styrelsen 2013
Ordförande
Vice ordförande & Vinterplatser
Sekreterare
Kassör
Budget & Ekonomiansvarig
Hamnkapten
Teknisk ansvarig
Bryggplatser, kontrakt, bryggkö
Miljö

Ingvar Bingman
Jan Eklund
Berit Hjelm
Anders Olsson
Leif Borgstedt
Lars Jernå
Owe Westin
Patrik Wollberg
Johan Bjerkestig

Övriga funktionärer 2013
Administrativ kommitté
Sammankallande
Web/info coordinator
Web/systemansvarig
Matrikel
Kontakt Svenska Sjö
ÖBK-kanalen
Försäljning vimplar / märken

Sven Hjelm
Sven Hjelm
Fredrik Hjelm
Lars Vager
Ingvar Bingman
Lars Klasén
Inger Hjelm
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Revisor
Revisorssuppleant
Styrelsens representant
Hamnkommitté
Hamnkapten
Vinterplatser
Bryggplatser
Bryggor
El-ansvarig
Teknisk ansvarig
Sammankallande vardagslediga
Bryggkommitté
Sammankallande

Fastighetskommitté
Sammankallande
Bokningar

Styrelsens representant
Radön kommitté
Sammankallande

Seglarkommitté
Sammankallande

Ungdomskommitté
Kontaktperson SBS
Festkommitté
Klubbmästare
Midsommar
Midsommar
Kräftskiva
Årsfest
Valberedning
Sammankallande

Lena Henlöv
Arne Hjelm
Berit Hjelm
Lars Jernå
Jan Eklund
Patrik Wollberg
Seppo Peltonen
Lars Sundin
Owe Westin
Lars Johansson
Lennart Nilsson
Tore André
Lars Klasén
Lars-Åke Jonsson
Gösta Löfgren
Lisa Borgstedt
Roger Wikman
Ingemar Johansson
Mats Swärdh
Maria Norstroem
Lars Jernå
Tomas Peltonen
Håkan Pettersson
Sven Hjelm
Stefan Kjellin
Seppo Peltonen
Hans Möller
Stefan Wiberg
Lars Sundin
Jan Eklund
Lars Jernå
Christer Björk
Arne Hjelm
Anna Jernå
Thomas Forslund
Lars & Erika Adelbertsson
Roger & Berit Wikman
Lars Sundin
Åsa Forslund
Gösta Löfgren
Lisa Borgstedt
Sida 2(6)

ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBs VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2013-01-01—2013-12-31
Hamnen
Efter städdagarna i höstas har sju medlemmar samlat ihop c:a 1 ton skräp från okända
medlemmar i hamnområdet och transporterat detta till kommunens returstation och där på
plats sorterat det.
Sjösättning/Upptagning
Under säsongen 2013 har Subliften lyft och transporterat c:a 260 båtar. Subliften har fungerat
utan fel hela säsongen. Startmotorn har bytts ut som en förebyggande åtgärd.
Rapport från De sju vardagslediga.
Under året har en bojeka byggts för att klubben i egen regi skall kunna utföra transporter av
material till och från Radön samt kunna transportera och lägga i nya bryggförankringar, som
väger 1,5 ton både i hamnen och på Radön. Bojekan har byggts av pontoner från gamla
sjösättningsbryggan samt av begagnade stålbalkar som skänkts av medlemmar.
En ny ”lillsub” har tillverkats som är dimensionerad att kunna hantera de största vaggorna i
klubben.
Den gamla manuella bommen vid sjösättningsrampen har ersatts av en balansbom.
Asfaltering har utförts den sista biten ner till och mellan spåren för subliften. Det har även
utförts en brädskoning mellan subliftspåren för att kunna sjösätta och ta upp jollar utan trailer.
Permanent elmatning till mastvinschen, som styrs av en tidströmbrytare, har installerats.
Vid ett flertal tillfällen har underhållsarbeten utförts på betongbryggorna på Radön, några
arbeten är förberedelse för nya förankringar som kommer att utföras försommaren 2014.
Bryggplatser
Nya kontrakt har tagits fram och de flesta bryggägarna har skrivit på dessa. Omsättning under
året har varit 4 nya båtägare. Det finns ett fåtal mindre platser till salu.
Vinterplatser
I år planerade vi för 125 båtar på vår hamnplan, resultatet blev att 115 båtar ställdes upp på
hamnplanen.
Miljö
Spolpaltta
Flera myndigheter och båtklubbar har visat stort intresse för den lösning som ÖBK har byggt.
Bryggor
Följande underhåll av bryggor har utförts under året.
- intagning och förvaring av bomförstärkning
- ny märkning av samtliga bomförstärkningar
- fixering av ramper till grindar
- sjösättningsbrygga, tillverkning och montering av uppställningshaspar till grindar,
tillverkning och montering av kantskoningar, utbyte av bultar till rostfria
- kontroll av tryck i brandsläckare
- kontroll och utbyte av kastfånglinor till linbojar
- komplettering av livbojar, två st vid varje brygga
- grovstädning samt transport av sopor till Returen
- tillverkning och montering av anslagstavlor vid brygggrindar.
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Klubbhuset
Fastighetskommittén har haft tre planeringsmöten under 2013.
Följande arbeten har utförts på städdagar samt av de sju vardagslediga.
- Städning av klubbhuset inne och ute.
- Klippning av gräs runt området har utförts åtta gånger under året.
- Fällning av träd på södra sidan av Strand Hotel mot mastskjulet.
- Städning av jolleverkstaden.
- Städning av skåp i klubbrum och kök.
- Rengöring av resterande takytor samt hängrännor och stuprör på Strand Hotel.
- Framdragning av vatten till södra sidan av mastskjulet samt till tvättcontainern
(tvätthuset).
- Skrotning av gamla bryggan samt borttransport till returen.
- Rivning av gamla sliphuset.
- Isolering av tvätthuset samt montering av plåtar på väggar och tak.
- Byggt ett nytt hus för slipspelet inkl plåtarbeten.
- Växtligheten vid lådorna mot parkeringen har rensats.
ÖBK har haft sina styrelsemöten i klubbhuset under året.
Klubbhuset har varit uthyrt vid 18 tillfällen. Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) har haft
sina styrelsemöten i klubbhuset och Sjöräddningen har vid fyra tillfällen utnyttjat klubbhuset.
Föredrag
Allegrogruppen höll sitt årsmöte söndagen den 10 mars i ÖBK’s klubbhus, efter årsmöte var
ÖBK’s medlemmar inbjudna till föredraget ’ Barinas jordenruntsegling’.
Radön
Rapport från Radönkommittén
- Lördagen den 6:e april: Renovering av södra betongbryggan påbörjas, byte av ruttet
trä runt bryggan samt nya förtöjningsringar.
- Lördagen den 13:e april: Renoveringen av södra betongbryggan slutförs.
- Lördagen den 25:e maj: Arbetsdag. Utedassen tömdes, ny landgång till södra
betongbryggan byggdes, landgången till nya betongbryggan lagas, gångar krattas och
ny solcell installeras på klubbhusets tak
- Tisdagen den 11:e juniNytt 12V kylskåp installeras i klubbstugan. Det gamla
gasolkylskåpet togs hem och såldes på blocket.se
- Lördagen den 29:e juni: Premiärtur med bojekan ut till Radön, fullt lass med virke.
Lyfte div. skrot och stora stenar in i piren.
- Söndagen den 30:e juni: Lyfte mer stenar in i piren
- Fredagen den 5:e Juli: Transport av järnbalkar ut till Radön
- Lördagen den 6:e Juli: Göt plintar i piren samt målade järnbalkar
- Söndagen den 7:e Juli: Körde stenar till piren från Radöns västra sida
- Fredagen den 13:e september: Körde ut bojekan lastad med fyrskäringar till piren
- Lördagen den 14:e september: Byggde ramen till den stenkista som utgör yttre delen
av piren
- Söndagen den 15:e september: Körde stenar till piren
- Lördagen den 19:e oktober: Arbetsdag, städade ur förrådet och monterade hyllor,
stängde dansbanan mm.
- Söndagen den 10:e november: Transport av fyrhjuling ut till Radön samt byggde ramp
ut till pirens yttersta stenkista
- Onsdagen den 13:e november: Botkyrka kommuns karttjänst på plats för att mäta inför
bygglovsansökan
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Söndagen den 17:e november: Hämtade sten med hjälp av fyrhjuling och fyllde den
yttre stenkistan på piren
Dessutom har järnbalkarna till piren renskrapats, samt rostskyddsmålats med grundfärg och
täckfärg i omgångar.
Ungdomsverksamhet
ÖBK har ingen egen ungdomsverksamhet, vi samarbetar med Södertälje BåtSällskap (SBS).
Den 15-16 juni var det ett ungdomsläger på Radön, 5 ledare och 10-15 elever deltog.
Den 4-9 augusti var det seglarläger på Fifång, 15 ledare och 35 elever deltog, från ÖBK
deltog två ledare och två elever.
Under vår och höst har det varit tisdags och torsdags seglingar i SBS.
Administrativa kommittén
Under året har vi utvärderat hur ÖBK´s hemsida skall se ut och administreras framöver. Vi
har testat ett system som heter fsy från wikinggruppen. Systemet uppfyller grundläggande
krav men det återstår en del arbete innan ÖBK kan byta system.
Klubbmästeriet
Temat för årsfesten den 16 februari var det PUB-kväll, trevlig kväll med god mat och mycket
dans.
Midsommarfirande på Radön var välbesökt och det var dans kring midsommarstången, lekar
för barnen samt som vanligt klubbletning, på kvällen knytkalas med dans.
Kräftskivan var den 17 augusti med klubbsegling på dagen och knytkalas på kvällen.
Den 14 december var det Luciasegling på dagen och knytkalas senare på kvällen.
Seglarkommittén
Säsongen startade som vanligt med Flygarköret den 9 maj. 6 båtar kryssade från Radön till
Norra viken på Fifång ,vann gjorde Lars Jernå i sin Smaragd.
På midsommardagen ställde 5 båtar upp i Alvedon Cup och där segrade Christer Björk i en
H-båt.
8 båtar ställde upp i vårt Klubbmästerskap Radön Runt som vanligt går i samband med
Kräftskivan. Vann gjorde Thomas Forslund i Linjett 33 , 2-a blev Ingvar Bingman Wasa 38
och på 3-e plats kom Tommy Ryberg och Gösta Löfgren i sin Nova.
Vår öppna segling Radön Open som gick den 14 september lockade hela 19 båtar till start,
kanske beroende på det fantastiskt fina vädret. Av 19 båtar var det endast 3 båtar från ÖBK,
inga topplaceringar detta år, Ingvar Bingman i sin Wasa 38 blev bästa ÖBK-båt med en 9-e
plats.
Vann gjorde Kalle Nyström SBS i en Express , 2-a kom Stig Kranberg JBK i sin M 25 och på
3-e plats kom Kalle Marnell SBS i sin Gambler 40.
Säsongen avslutades som vanligt med Luciaseglingen den 14 december. Fyra 2-mannalag
ställde upp där ett av lagen faktiskt innehöll en tjej nämligen Anna Jernå som seglade med sin
pappa Lars. Segrade gjorde för 4-e året i rad Arne Hjelm och Jan Eklund.
ÖBK var även 2013 medarrangör till Sörmlandsregattan i Trosa ihop med Södertälje
Båtsällskap (SBS) och Trosa Båtklubb (TBK).
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Till seglingen som gick den 8 juni kom 16 båtar till start och avslutades med en mycket
trevlig regattamiddag.
Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF)
Svenska Båtunionens Båtriksdagen 2013 beslutade att inte gå samman med Svenska
Seglarförbundet.
Representanter på SKBF’s årsmöte, den 23 november i Trosa, var Ingvar Bingman, Owe
Westin och Lars Johansson. Berit Hjelm valdes ytterligare två år till sekreterare i SKBF.
Södermanlands Seglarförbund
Även Svenska Seglarförbundet beslutade på årsmötet 2013 att inte gå samman med Svenska
Båtunionen.

Södertälje den 26 januari 2014
För styrelsen
Ingvar Bingman
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