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Ordföranden har ordet
Sommaren har gått och tiden tycks rinna iväg allt snabbare.
Det är svårt att hinna med allt man vill göra.

Hur blev sommaren, den som vi längtat så mycket efter?
Det finns säkert lika många svar på frågan som människor.
Du, som hade tänkt dig att sola, bada och kryssa runt i vår

skärgård, fick kanske ändra
på programmet. Andra
trotsade vädret och gav sig
iväg ändå. Det är nog klokt
att ta dagen som den kom-
mer oavsett väder.
Som alla vet har "vi" ju
fyllt 50 år. Kalaset gick av
stapeln som planlagt.
Vi hade i alla fall tur med
vädret. Roligt att se så
många, som visade intresse
för firandet. Segel- och
navigationstävlingarna blev
lyckade. Navigationstävling

är kanske något, som vi skulle aktualisera igen?

ETI STORT TACK till Er alla, som ställde upp och
arbetade denna dag, festkornmitten, tjejerna i köket på
Societetshuset, bagerskor, tjejerna på expeditionen, killarna
som ordnade tävlingarna.

Tack Peter "toastmaster" för ditt stöd och funktion under
kvällen, Inga-Lill för dina fina dekorationer av borden på
Hasselbacken och Mona för dom fina "båttårtorna".

Efter önskemål från flera av våra medlemmar är förhopp-
ningen att vi skall kunna ordna en "Båtdag" med fest på
eftersommaren i stället för årsfest i november. Då finns det
möjlighet att närvara med tanke på att övernattning kan
ske i båtarna.

Hösten nalkas och upptagningen av båtar är i full gång,
dags att gå i vinterdvala. Kommentaren, som har legat på
mångas läppar är: Varför satte vi båten i sjön överhuvud
taget i år?

Men misströsta inte, det kommer en ny sommar!

Glöm inte årsmötet.

SOLFRID



Kallelse till årsmöte

Lördagen den 21 november 1998 kl I 1.00 på
Grepen Marin, Oregrund.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Prisutdelning. Kaffe och kaka. ~



MOTIONER MOTIONER MOTIONER MOTIONER

MOTION TILL ÖREGRUNDS BATKLUBBS ARSMÖTE
1998

Senaste åren har uppvisat en vikande trend angående
deltagande på årsmöte och årsfest. Arets förläggning av
årsfesten var mycket lyckad inte minst med avseende på
det stora deltagarantalet (tack styrelsen!).·

Jag föreslår att man flyttar såväl årsmöte som årsfest till
augusti månad. Detta ger större möjlighet för våra
långväga medlemmar att deltaga, och troligen kommer
även fler närboende att dyka upp.

Öregrund 98-09-18
(J..J.,.,J~

Anders Nilsson

Oregnmds BltkJubb

1998-09-09

Ärende: Motion till Arsmotet i Ommmds BAlk!!!hh

Underteclrnade vill framflIra önskemll om inköp av en microvAgsugn, eftersom vi är rdativt
många som kommer lAngvaga iftin. Det är bättre för oss att lita "riktig" mat In bara medhavda
Iiiiörgbit.
Jag skrev en motion till förra Irsmötct och di kom den in fbr sent. Jag fick inget lIV8T utan
ringde själv upp. Fick di som lIV8T att man inte ens kunde lImna disIctruIn utan att den blev
"1iDad".
Dessutom kunde vi ju g1 över skogen och vimla maten hos Grepen Marin?
Vi har varit ett antal g1nger under sommaren vid bAtklubben och funnit att trasa, kaffebryggare
och tv är kvar, ej "utlAnade".
Ska man använda spisen flr man inte vara ~ ...
En micro glr sakert att installera sA att den ej flr "fötter", om intresse finna för detta?
Det är samtidigt en brlkdel bara av budgeterad teleräkning, vilken är vii hög för en båtklubb.
Hur kommer det sig att en motion ska vara inIImnad i sA god tid före Aramötetl före kalleUse
till Aramötet??

;;;:~.:4·r
Monica & GeOrg.;:;I
Tel: 08-531 79380
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MOTIONER MOTIONER MOTIONER MOTIONER

MOTION

Till Öregrunds Båtklubbs årstämma 1998.

Jag föreslår att;

- årstärrunan ger styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till klubb- och
servicehus på Katrinörarna.

-årstämman beslutar om ändring av stadgarna som säger att visst antal styrelse-
ledamöter måste vara skrivna i Öregrunds- och Gräsö församlingar,

-årstämman ger styrelsen i uppdrag att utreda om den förvaltning som nu finns
är den billigaste och bästa för klubben.

~
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Föredragningslista

Öregrunds Båtklubb - Årsmötet 1998

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet (tillika rösträknare).
5. Sektionernas verksamhetsberättelser och övriga rapporter.
6. Föredragning av styrelsens berättelse.
7. Ekonomisk redogörelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Budgetförslag och avgifter.

11. Val av styrelseledamot/2 år.
Val av sekreterare/2 år

12. Val av övriga styrelseledamöterl2 år
Val av suppleanterIl år

13. Val av funktionärerIl år
Val av varvsmästare
Val av vaktansvarig
Val av hamnansvariga
Val av kontaktpersoner för ungdomsverksamhet
Val av segelsektion
Val av Klubbholms kommitte
Val av radioombud
Val av redaktionskommitte
Val av valberedning
Val av 5 ombud till RBF årsstämma
Val av två suppleanter till RBF årsstämma
Val av representant till RBF

14. Val av revisorerIl år
Val av revisorssuppleant/1 år

15. Bevakning i hamnarna
16. Frivilligt arbete?
17. Övriga frågor
18. Avslutning
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ÖBK:s verksamhetsberöHelse
1/10 1997 - 30/9 1998

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Solfrid Aagedal-Sundberg
Vice ordförande: Gunnar Mattsson
Kassör: Monica Fäldt Lagerros
Sekreterare: Lars-Erik Falk
Övriga ledamöter: Hans Söderblom

Kent Herdin
Per-Olof Sundberg
]onny Gustavsson
Erik Wärn

Ann Mari Andersson är deltidsanställd på kansliet enligt upprättad arbetsbeskrivning.
Vi har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten samt ett antal möten inom de olika
sektionerna. Även en för jubileumsåret behövlig planerings-zfestkornmitte har haft ett antal möten.
Hamnen i Öregrund har varit och är fortfarande under kommunluppen i och med att en ny detaljplan
skall tas fram. Klubben har stor förhoppning att Hasselbackspiren kommer att förlängas.

Lite statistik:
Den 3019 var medlemsantalet 803 personer. Antalet registrerade båtar 777 st (589 motor- och 188
segelbåtar). 471 båtplatser finns inom ÖBK's förvaltning. Ca 75 personer köar för båtplats.

Ett utdrag ur årets verksamhet:
- Deltagit i RBF/SBU arrangemang båtdagen på Åland.
- Firat klubbens 50-års jubileum med aktiviteter i hamnen, som avslutades med galakväll på
Hasselbacken.
- Fortsatta remissyttranden till kommunen angående ny detaljplan för hamnen i Öregrund.
- Ordnat bussresa till Älvsjömässan tillsammans med ÖSS.
- Genomfört ett antal större segeltävlingar där bl a Gräsö Runt seglades för l1:e gången och då med en
bana i motsatt riktning.

Varvet
- Traktorn vid varvet har genomgått en stor översyn.
- Lyftkranen har försetts med ny manöverdosa.
- Täckställning har inköpts för förvaring av sommarmöbler mm.

Hamnar
Inom klubbens hamnar har beslut tagits att medlemsbåtar försedda med stege (fällbar) i aktern skall ha
dessa nedfällda vid förtöjning vid brygga. Detta för att en eventuellt nödställd skall kunna rädda sig
upp ur vattnet. Klubben har i en överenskommelse med kommunen givits medgivande att få ersättning
för vissa typer av underhållsarbeten vid Hasselbacksbryggan när behov uppkommer.

Sektioner
Inom klubbens olika sektioner har ett bra arbete bedrivits, mera detaljerat beskrivs detta av respektive
ansvarig i denna tidning.

Nämnas speciellt skall, att denna sommar fanns det goda tecken på att motorbåtsektionen håller på
att födas på nytt. Detta ser vi fram mot.

Styrelsen tackar samtliga medlemmar för det gångna året och hoppas på en ännu finare båtsommar
nästa år.

Styrelsen
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Jubileum Jubileum Jubileum Jubileum Jubileum

Lördagen den 22 augusti genomfördes
klubbens 50 års jubileum med såväl aktivi-
teter i hamnen som ute på Grepen.

För att en heldag av den här typen skall
bli lyckad krävs en hel del planeringsarbete
och individuella insatser. Detta har verkli-
gen genomförts av flertalet sektioner,
enskilda medlemmar samt en speciellt till-
satt jubileumskommine.

Aktiviteter i hamnen
På programmet för dagen stod en hel del
att erbjuda medlemmar och allmänheten.
I hamnen kunde man få goda råd av J E's
brandservice om handhavande och val av
olika handbrandsläckare. Kustbevakningen
välkomnade alla ombord på KBV 2.81 för
påseende. Och detsamma gällde på SSRS
stolthet, livräddningskryssaren
K A Wallenberg.

Medan sjöscouterna erbjöd oss välsma-
kande varmkorv demonstrerade Livrädd-
ningssällskapet de bästa alternativen till
flythjälp och livräddningsutrustning.
Ett mera professionellt livräddande fick vi
bevittna i och med att Räddningstjänstens
dykare demonstrerade sitt kunnande
parallellt med avancerad teknik.

Tipspromenader genomfördes av såväl
vuxna som barn på banor som var lika klu-
riga som frågorna.
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Segeltävlingar på Grepen
Ute på Grepen genomfördes ett stort antal
båttävlingar. Mera exakt genomfördes två
seglingstävlingar uppdelade på Klubbmäs-
terskapet och Roslagsmästerskapet. Detta
samtidigt som Modellbåtsklubben mera i
förgrunden i stor omfattning genomförde
många heat med sina radiostyrda båtar. Den
här gången tror jag att vindarna
(ca 1 m/s) mest gynnade motorbåtarna.

Lyckad navigationstävling
Beträffande motorbåtar så representerade
ett 10 tal medlemsbåtar i en navigationstäv-
ling utmed en bana som hade lagts i god tid
enl Gunnar Mattsson, närmare bestämt
någon gång under 70-talet.

Avslutning på Hasselbacken
Denna lyckade dag avslutades med en ban-
kett på Hasselbacken till vilken ca 185 per-
soner anslöt sig.

Ordförande Solfrid Aagedal-Sundberg fick
mottaga "hel flotta" som gåvor från grann-
klubbarna Tulka, äss, Hargshamn, Racer-
klubben och även från Seglarförbundet,
Östhammars kommun m fl.

Efter sista dansen var det ett stort antal
medlemmar som hade "nära hem" i och
med att de låg förtöjda i hamnen under hela
dygnet.

Årligt återkommande
Detta arrangemang med en båtdag i augusti,
som avslutades på Hasselbacken tyckte fler-
talet medlemmar borde kunna permanentas.
Varför inte!?

Lars-Erik Falk



50 års
jubileum ...

Ingrid och Gösta
Leufstadius.
Gösta var med och
grundade ÖBK.

Mingel på
Hasselbacken

Modell båtsentusiaster
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Rapport från Klubbholmen
Vimpeln hissades första veckan i maj.
Hoppas att det är många som utnyttjat
ÖBK's fina Klubbholme i år.

Nytillskott är en mindre grill, som placerats
på Norrberget. Janne och Rolf Eriksson
från Tierp hade en jobbig kväll i solned-
gången med bogsering av grillen i bojekan.
Gunnar Karlsson har skänkt ett galler till
grillen.

Midsommarafton firades traditionsenligt
med stång, lekar och tävlingar. Priser skänk-
tes bl a av fam Eng och ÖBK.
Marita Häggström bjöd på kaffebröd till
eftermiddagskaffet.

Midsommardagen bjöd klubben på sillunch,
till vilken undertecknade ansvarade för inkö-
pen.

Kräftskivan gick av stapeln den 15 augusti.
Endast fyra båtar kom, men roligt hade vi!

Blåst och oväder gjorde att surströmmings-
skivan den 29 augusti blev inställd. Däremot
kom 10 båtar helgen därefter och då plocka-
des surströmmingsburkar och grillar fram.

Välkomna till Klubbholmen nästa säsong,
då hoppas vi på bättre sol- och badväder än
vi haft i år.

Mari-Ann och Mauno Nyman
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Ungdomssidan
Rapport från ungdomsklassen i
Gräsö Runt.
Summa summarum kom fyra ungdomsbå-
tar med 14 ungdomar under 24 år till start.
Målet med satsningen var att intressera fler
seglande ungdomar för kölbåtsseglingar.
Numerärt var målet tio båtar. Vi lyckades
inte något vidare med det senare, men värt
att nämna är, att många självklara kandida-
ter föll på startlinjen av både den ena eller
andra anledningen (sjuka morföräldrar,
bröllop, sålda båtar mm). Däremot är vi
ganska säkra på att ungdomsklassen kom-
mer att växa. Alla som var med var mycket
eniga efteråt. Vi kommer tillbaks med släkt,
vänner och bekanta.

Vi hoppas på en fortsättning av denna
satsning och uppmanar dig som har möjlig-
het att ta med några ungdomar på din båt
att göra det. Vi vill också uppmana er, som
inte brukar segla tävlingen, att prova på ett
varv runt ön. Vi lovar er maxpuls i 14 tim-
mar. Ni som har synpunkter på ungdoms-
klassen kan väl höra av er till någon av
nedanstående personer.

Seglarhälsningar
Magnus Jonzon 018/3 8 31 67
Andreas Melen 08/97 80 44

Gräsö Runt, eller kampen om
seglingsföreskrifterna!
Kommer ut till båten på fredagskvällen. Jag
tror att det både började regna och slutade
blåsa i samband med att jag klev ombord
på båten, med känslan "det var ju sånt här
väder det absolut inte fick vara på Gräsö

Runt". Med en klump i magen tömmer vi
båten på allt, som inte behövs för kappseg-
ling. Med samma grejer fyller vi Mats bil.
Den parkerar vi senare på ett bra ställe i
Öregrund och flyttar bilbatteriet till båten.
Vi har nu en segelbåt i kappseglingsbart
skick. Någon gång på natten skiftar vädret.
Kl 5 på morgonen var jag så laddad, att jag
inte kunde sova mer. Det var strålande sol-
sken och en svag bris gjorde sig synlig i
trädtopparna. Sen följde stadig grötfrukost,
klädpackning, matsäckspackning, diskning,
sista finish på båten, rorsmansmöte,
losskastning (nästan utan Mange) och
hissning av segel. Men var i hela fridens
namn är seglingsföreskrifterna. - Oj då,
säger Mange, de lånade jag ut till Carlen
(Sweet Emma of New Orleans). Därefter
följde en bister kamp på Carlen & Co för
att få tag på de värdefulla föreskrifterna.
Dom trodde i själva verket, att vi bara ville
trimma seglen mot dem (de seglade också
Express). Kampen blev lång i den svaga
brisen och jag ansåg, för mig själv givetvis,
att Mange nog hade kunnat bli kvarglömd
iland. Det var ju han som lånade ut våra
seglingsföreskrifter. Efter mycket om och
men kom vi ifatt den andra båten, ja vi är
ju så otroligt snabba, och fick tillbaka vår
utlånade skatt. Sen gick starten och de
tretton timmarna det tog oss att segla runt
Gräsön gick alldeles för fort. Vi ombord på
Blåa ser redan fram emot nästa års race och
då ska vi minsann ta Expressen Explorer,
det får bli vårt mål att träna för.

Seglarhälsningar
Andreas Melen
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Resultat från kappseglingssäsongen 1998
Kvällsseglingarna
Som vanligt en kall inledning av våren och
sommaren var inte mycket bättre. De flesta
kvälls seglingarna blev inställda på grund av
för få deltagare. Dåligt väder kan ju ha
varit en bidragande orsak.

Plac Båt
1 X-99
2 H 35
3 Omega 36
4 X-99
5 Omega 30
6 Finnflyer

Skeppare
J Gustavsson
S Fagerberg
p Fäldr
T Ahlbäck
S Engstrand
S Fagerudd

Gräsö Runt
Seglingen genomfördes för 11:e gången.
Nytt för det här året var start på lördag
morgon och sydlig bana. Härligt seglarva-
der, visserligen lite för svaga vindar vid
start.

Bana 1
Plac Båt
1 Linjett 30 LR
2 Comfort 30
3 Express
4 Express
8 Netta 30

Bana 2
Plac Båt
1 X-99
2 Linjett 33
3 Sveakryssare
4 Linjett 33
5 H 35

Skeppare
L Westerlund
C Sjöström
K Gustavsson
A Melen
G Egemalm

Skeppare
J Gustavsson
KLövgren
S Hermansson
M Gustavsson
S Fagerberg

Roslagsmästerskapet
Roslagsmästerskapet, där även
Klubbmästerskapet ingick, gick av stapeln
lördagen den 22/8 i samband med
Öregrunds Båtklubbs 50-års jubileum.
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Klasser: Roslagsmästare, Klubbmästare och
Kajs småbåtsklass där besättningen bestod
av Sjöscouter.

Plac Båt
1 X-99
2 Albin Express
3 Facil 26 MM
4 H-Båt
5 X-99
6 H-35
7 M30
8 One Off
9 Accent
10 Netta 30
11 NF
12 J 17
13 Albin Nova
14 Omega 36
15 21 XL
16 Storfidra
17 Stortriss

Skeppare Klubb
J Gustavsson ÖBK
S Asklund TuSS
B Bylund ÖSS
L Årman ÖBK
T Ahlbäck ÖSS
S Fagerberg ÖBK
G Ramsten ÖSS
K Alm ÖBK
G Lodin ÖBK
G Egemalm ÖBK
Ö Andersson Ö BK
Öregr Scoutkår
p Malmström NBK
p Fäldt ÖBK
A Carl ström ÖBK
K Furälv ÖBK
R Svantesson ÖBK

Vandringspris till bästa
Öregrundsbåt
Summerar man resultaten från kväll sseg-
lingarna, Roslagsmästerskapet och
Klubbmästerskapet går vandringspriset till
Jonny Gustavsson med besättning.

Vi är mycket tacksamma om någon har
möjlighet att skänka priser till våra segling-
ar. Det muntrar upp och hjälper till väldigt
mycket. Kontakta Micke 0173/312 01 eller
Jonny 316 38.

Ett stort varmt tack till alla deltagare i täv-
lingarna och funktionärer, som har gjort att
tävlingarna varit genomförbara.

Med vänliga hälsningar
Anders, fanny, Mikael, Fredrik, Björn
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Varv och hamn
När ni har det här numret av VENTILEN i
er hand bör de flesta båtarna ha fått sin
vinterplats. Sommaren har inte varit "båt-
vänlig" men trots detta har det gått trögt
med upptagningarna. Lördags och söndags-
passen har varit långt ifrån fulltecknade.
Söndagarna kommer troligtvis att reduceras
till en.

Det är tråkigt att det fortfarande är så dålig
diciplin på varvssidan. Vår "miljöstation"
är dåligt skött. OBS! Fulla fat rymmer inte
mer. Förvånansvärt stora mängder olja
töms. Årets "skörd" : 800 liter. Kan allt
detta komma från våra båtar. Tomma bur-
kar och dunkar skall inte kastas kring olje-
faten.

Till de utlysta arbetsdagar/kvällar som hål-
lits har anslutningen varit urusel. Kom till
årsmötet med tips om hur vi ska få folk att
ställa upp vid de få arbetstillfällen vi kallar
till.

Ni som söker dasset på varvssidan letar för-
gäves. Det finns inte ledigt folk att tillgå för
ALU-arbete! Projektet har måst skrinläggas
tills vidare.

En täckställning är inköpt för förvaring av
klubbens sommarmöbler, kärror mm.
Dräneringsslang är nedlagd vid båthallen.
Belysningen är omflyttad.
Varvsrnästaren har ombesörjt renovering av
traktorn.

Varvs- och hamnansvariga

Vakt
Av årets 128 st vaktnätter återstår endast
ett par när VENTILEN går till red. Några
har "packat matsäck" fel kväll och missat
sin vakt. Som vanligt börjar det bli kritiskt
mot slutet av säsongen.Då är det viktigt att
ni kontaktar och påminner varandra.

Genomgående kommentarer är lugnt, kallt
och regningt både under vår- och höstperio-
den. Någon tyckte att det är skönt med båt-
vakt så att han fick se båten någon gång
under säsongen. Även om detta var en lätt
överdrift är det väl ändå en sammanfattning
av båtsäsongen som dessvärre stämmer gan-
ska gott efter denna sommar. Inte ens varvs-
haren har varit ute.

En lampa i belysningsmasten på hamnsidan
har varit trasig under lång tid. Tro inte att
vi bara struntar i det, svårigheten är att få
det åtgärdat. Elektriker är upptagna killar!
Belysningsmasten vid kranen skall dock inte
lysa annat än vid arbete med kranen.
Ansvaret att städa av boden mm kvarstår!!
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·reläsning, som
ans med ÖSS
bbhus. Pricka
u!
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