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April 2011 
När jag börjar skriva på detta är det början av april och har varit en verkligt fin vårdag som dels fick 
markera övergång till en annan tid genom att vinterhjulen byttes ut mot sommarvarianten och dels 
gick åt till fortsatt vårutrustning av båten.  
 
I mitten av mars genomfördes årsmötet i ett Stockholm som inte var direkt vårlikt med snöfall och 
kyla. Men trevligt båtsnack och ett intressant föredrag med fina bilder värmde upp oss så att vi nästan 
blev överraskade av den verklighet som mötte oss när vi lämnade Kumla Herrgård i snö och mörker 
efter mötet. 
 
Nu har vi en fin vår och sommar framför oss får vi hoppas. Mot slutet av sommaren kommer vi att ha 
träffar både på ostkusten och i väster som vi haft de senaste åren. 
 
Under våren har vi även hunnit med en teknisk träff på västkusten där vi mest diskuterade användning 
av AIS och hur man på bästa sätt samverkar med den tunga sjöfarten, rapport från detta hittar du på 
webben. 
 
Dessa träffar är av stort värde för många medlemmar men tyvärr har ju inte alla möjlighet att delta på 
grund av den stora geografiska spridningen i klubben. Detta leder också till att webben blir viktig som 
en annan smidig kommunikationskanal. En ny variant av klubbens webb presenterades i samband med 
årsmötet, hoppas att du har sett hur den förändrats. Rent och stilfullt och ganska lätt att hitta tycker 
jag, stort tack till Jakob som lagt ner många timmar på att snickra ihop det. I botten ligger en ny teknik 
som skall göra det enklare att hålla webben uppdaterad. Har du något du vill få ut på OEYC-webben 
så kontakta Jakob så talar han om hur han vill ha underlaget. 
 

Leif 
 

Sensommarträff på Västkusten sista helgen i augusti  Åstol 

 

Vi träffas i Åstols hamn på eftermiddagen den 27/8 och tar fram på kvällen gemensam kvällsmat. För 
att kunna vara flexibla gör vi som förra året så att var och en tar med egen förtäring till 
kvällssamlingen. Kan du av någon anledning inte komma med egen båt är du välkommen med färjan 
från Rönnäng. Vi har blivit lovade reserverade båtplatser så att vi kan ligga samlat och hoppas att vi 
kan få tillgång till ”Röda stugan” för kvällssamlingen. Besök på hembygdsmuseet och någon typ av 
annan gemensam aktivitet skall vi också hinna med under träffen. Sedvanlig diskussion kring och 
demonstration av olika lösningar i våra båtar kommer det naturligtvis också att bli tid till. 

För att jag skall få en uppfattning om hur många som kommer vill jag ha ett e-brev med båtnamn och 
antal personer till adress leif.lexell@gmail.com senast 20/8, tack! 

Välkomna! 

mailto:leif.lexell@gmail.com
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OEYC verksamhetsberättelse 2010 
 

Styrelsen för OEYC har under verksamhetsåret 2010 bestått av 
 
Ordförande Leif Lexell ( även medlemsmatrikel och västkustavdelning) 
Kassör Lars Ljung, (även västkustavdelning) 
Sekreterare  Vakant (dock ingen obesatt styrelsepost) 
Webbredaktör Jakob Alander 
Ledamot Biörn Johansson 
Ledamot Hans Parmenberg 
Ledamot Lennart Johansson 
 
Liksom föregående år har styrelsearbetet huvudsakligen handlagts per e-post och telefon men ett 
”fysiskt” styrelsemöte har genomförts. 
 
Föreningen har under 2010 haft ett svagt ökande medlemsantal, matrikeln omfattar vid årsskiftet 208 
medlemmar vilket är 6 fler än föregående år. Antalet registrerade båtar var 185 vilket är en ökning 
med 5 st. Betalningsdisciplinen är som vanligt bland några medlemmar lite dålig. Även i år gick en 
ganska sen påminnelse ut och vi har fått in några avgifter under december. Några är dock samtidigt 
tidiga och har redan betalat för 2011. Flera nya medlemmar har kommit till under hösten och de som 
blir medlemmar så sent räknas direkt som medlemmar även för kommande år. 
 
Om besöken på webben finns i år ingen fullständig information eftersom vi har bytt webbhotell och då 
missade att notera antalet besök före bytet. Under tiden september till och med februari har det varit ca 
18000 besökare vilket på helåret ger ca 36000. Detta innebär samma storleksordning som tidigare år. 
Det fortsätter komma många frågor som gör att vi kan gissa att det är en hel del utländska besökare. 
De flesta frågorna gäller andra Enderleinbåtar än OE-båtarna och då oftast träbåtar. Trevliga frågor 
som oftast är svåra att svara på men vi försöker alltid att ge ett snabbt svar, ibland med förslag till 
andra källor att kontakta. Många gånger får vi en respons som visar att frågeställaren uppskattat det 
svar vi gett. 
 
Verksamhetsåret inleddes som vanligt med förberedelser för årsmötet som 2010 hölls i Eriksbergs 
Vinsällskaps lokal i Göteborg. Föredraget om Bellas segling till Karibien blev tyvärr inställt på grund 
av sjukdom men deltagarna fick i stället höra Cajsa och Lars berätta om sin segling längs 
Norrlandskusten. 
Under sommaren arrangerades lyckade båtträffar på både ost- och västkusten.  
På ostkusten var det Långösundet som var mål för OE-seglarna i mitten av augusti. Nio besättningar 
kom seglande och hade en trevlig träff. 
Till Skärhamn på västkusten var det sju båtar som anmält sig men av olika skäl blev det bara fyra som 
kom dit. Dock var det några besättningar som kom landvägen med bil och deltog i aktiviteterna under 
lördagen.  
Vid ”Fars dagsträffen” på västkusten fick vi njuta av föredraget om Bellas segling. Ca. 25 personer 
fick bl.a. se och höra att det går mycket bra att långsegla med tre relativt små barn i en OE32. Fina 
bilder och en hel del nyttiga erfarenheter fick vi ta del av. En teknikinriktad träff med ett antal 
”spontana” frågor som diskuterades har vi också fått tid till. 
 
I slutet av sommaren bytte vi webbhotell och under hösten har vår webmaster Jakob Alander börjat 
bygga upp en ny webb med modernare teknik. Den nya webben avses komma i drift under 2011. 
 
Vår tidning ”Vi Seglar” har även i år bara kommit ut i två nummer. Nr. 1 var inbjudan till årsmötet 
och inget annat. Nr 2 kom ut i början av juni och omfattade huvudsakligen materialet från årsmötet 
samt inbjudan till båtträffarna under sommaren.   
Vi saknar fortfarande en sekreterare och en informationsredaktör. 
 
 
Styrelsen för OEYC 2010 
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Enkäten 
 

Via e-post och i förra numret av Vi Seglar presenterades en enkät med lite frågor om vad 
medlemmarna önskar få ut av klubben. Det kom in 21 svar, dvs. från ca. 10% av 
medlemmarna. Om dessa svar är representativa för alla medlemmar kan vi ju inte veta men 
fundera gärna på om du har någon avvikande åsikt när du tittar på redovisningen nedan. Kom 
gärna med kommentarer och förslag på aktiviteter antingen de ligger inom de med högst 
ranking eller inte. 
Många svar har varit ofullständiga på så sätt att alla frågor inte fått något svar eller fått t.ex. 0 
eller x som svar. Det är lite svårt att förstå hur dessa svar skall tolkas men som man kan se av 
diagrammet spelar det trots allt inte så stor roll, huvudmönstret blir nästan detsamma. För 
staplarna som kallas ”Medelpoäng” har summan av inlämnade svar dividerats med 21, dvs. 
totala antalet inlämnade svar oberoende av om alla svarat på frågan. För staplarna 
”Medelpoäng för de som svarat” har summan dividerats med antalet inlämnade svar för 
respektive fråga. 

1

2

3

4

5

OEYC Enkät våren 2011

0

A B C D E F G H I J K L M N O P

Medelpoäng Medelpoäng för de som svarat
 

A   ‐ Föredrag om seglingar.                                                                                                             

B   ‐ Studiebesök på segelmakeri, hos motorverkstad, på riggverkstad, hos båttillverkare eller liknande. 

C   ‐ Träff för att diskutera ämnen som deltagarna själva väljer. 

D   ‐ Träff i skärgården                                                   [Detta borde bara ha varit en rubrik utan poängsättning] 

E    * På försommaren (före midsommar)? 

F     * Under semesterseglingen 

G     * På sensommaren (från mitten av augusti)? 

H     * Annan tid ‐ i så fall vilken?            [Några har lämnat poängsvar men inga förslag på tid]

I    * I kombination med studiebesök, besök på museum, föredrag eller liknande? 

J     * I kombination med kappsegling? 

K   ‐ Eskadersegling 

L   ‐ "Organiserat" deltagande i 24‐timmarssegling (Kryssarklubbens) (eller 12‐timmars, 48‐timmars etc.)  

M   ‐ Diskussioner på webben. 

N   ‐ Reportage på webben från båtrenoveringar, reparationer, ombyggnader m.m. 

O   ‐ Reportage i tidningsform. 

P   ‐ Möjligheterna att få kontakt med andra OE‐båt‐seglare? 
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Några förslag till aktiviteter kom in och presenteras här (delvis med mina rubriker): 

Utbytesseglingar.  
Dvs jag/vi skulle gärna gasta på annan OE36 tillsammans med deras ordinarie besättning och 
jag/vi skulle tacksamt ta emot gästande besättning från annan OE36. Kan vara dagssegling 
eller kombinerat med övernattning. 
Kappsegling/Gastpool.  
Dvs jag/vi skulle gärna gasta på annan OE36 tillsammans med deras ordinarie besättning 
under kappseglingar. 
Geografiskt spridda träffar. 
Tyvär er det lidt besvärligt at deltage i OE möterne när vi bor i Danmark. Men et träff i 
Helsingborg vil vara interessant. 
Segla i grupp 
Segla med gemensamt mål och gemytliga kvällar. 
Segling till ”avlägsna” mål 
Kanske ett "sail in" ex  Fårö eller Harstena 5 juli eller 20 juli eller midsommar till Fårö. 
Tycker du detta verkar intressant kontakta roland.sterner@fvrf.se. 
Tekniska tips saknas i forumet.  
Bästa varv, motorservice, renoveringsvarv, teakrenovering, höjning av rigg, ombyggnader, 
elrenovering, reservspridare till Isomat, extralucka, ...etc etc. 
 

 

Sommarträff på ostkusten 
2011-08-20 

 

Vi önskar alla OE-seglare välkomna till sommarträff på Ostkusten den 20/ 8 på Nynäshamns 
Segelsällskaps klubbholme Lacka. 

Lacka ligger ca 5 nm norr om Nynäshamn, position 58°56,9’N, 18°5,3’O 

Den är mycket välordnad och skyddad för vindar från sydkvadranten. 
Vid olämpliga vindriktningar kan det bli aktuellt med någon naturhamn i närheten. 
 
Vi samlas under förmiddagen, eller kom när ni har möjlighet. Ta med fika och något till 
grillen och naturligtvis det glada humöret. Allt eftersom båtarna anländer kommer 
aktiviteterna att anpassa sig. Man kanske fikar ihop och tittar på olika lösningar på båtarna. 
 
Välkomna! 

För mera information och besked om aktuell position kontakta: 
* Björn Collin på 073-8255946   eller 
* Lennart Johansson på 070-2122064  

Vill någon komma redan på fredag kväll så går det bra men kontakta/meddela i så fall Björn. 
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OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2011  
 
Leif Lexell OE32 031-25 26 17 
Ordförande, Medlemsmatrikel  
Lars Ljung OE32 0522-212 13 
Kassör  0706-45 12 13 
Jakob Alander OE36 0703-99 68 65 
Webredaktör 
Biörn Johansson OE32 08-712 10 77 
Ledamot  0702-48 35 35 
Lennart Johansson OE32 08-89 46 95 
Kontaktperson Ostkusten  
Hans Parmenberg OE36 0155-22 36 28 
Sekreterare  0706-95 24 75 
Föreningens adress: 
Leif Lexell,  
Bildsnidaregatan 3 
415 07 Göteborg 
Plusgiro 84 81 37-6 
Hemsida www.oeyc.org 
 
 
 
Klubbflaggan 
Flaggan har blå text på vit botten och 
formatet 27x20 cm. Den hissas i styrbords 
sejnfall. När vi beställde nya flaggor förra 
gången kunde vi genom goda kontakter inom 
klubben få ett lägre pris av en ny leverantör, 
därför kostar flaggan numera endast 125 
kronor. Beställ via klubbens PG 84 81 37-6 
och ange ”kod 2”. 
 
 

E-postadress 
Har du meddelat rätt e-
postadress? Det mesta av 

bbinformationen går numera 
ut via e-post. Vid varje 
uppdatering av webbsidorna 
försöker vi skicka ut ett e-brev 
med information om att det 
kommit in något nytt. Därför är 
det viktigt att vi har rätt e-
postadress 

klu

 
Annonsera 
Du vet väl att man kan annonsera gratis på 
vår hemsida? Kontakta webredaktören Jakob 
som lägger in ditt manus! 
Både båtar och tillbehör finns till salu i dag.  
Det finns också några som vill köpa 
båtutrustning. 
Gå in på webben och kolla! 
 
Bygghandboken 
Sören Oldebäcks fina bygghandböcker för 
OE32, OE33 och OE36 är i format A4, 
omfattar ca 100 sidor och innehåller 
detaljerade skisser på båtarnas inredning 
samt materialförteckningar. Handboken 
kostar 150 kr + 50 kr för porto och 
emballage. 
Beställ via klubbens PG 84 81 37-6 och ange 
”kod 3, 4 eller 5”, beroende på vilken bok du 
vill ha eller i klartext ”Bygghandbok OE 3x”. 
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