Sommarträffen på Ostkusten 2010
God uppslutning
Nio båtar kom till sommarens OE-träff på ostkusten i Södermanlands skärgård lördagen den
21 augusti, platsen var i Långösundet som ligger mellan Långön och Ringsön. Det blev en
god uppslutning med fem OE32or, tre OE36or och en OE38.

Alla nio OE-båtarna förtöjda.

Osäkert om det skulle komma några båtar
Vi (Björn och Hans) var lite osäkra på om det skulle dyka upp några båtar eftersom inbjudan
var öppen utan anmälningsplikt så visst, lite spännande var det när vi spanade ut över sundet.
Men det dröjde inte länge förrän OE-båtarna kom intuffande i sundet, en efter en med
besättningar som hade träffats tidigare och några nya.

Båtarna kommer intuffande i sundet.

Långö gamla skola

Båtarna knöts fast
Båtarna kunde knytas fast i transportpråmen som ligger förtöjd nedanför Långö gamla skola.
Skolan hyrde vi genom Nyköpings kommun som en garanti i fall vädrets makter inte skulle vara
med oss.

Från vänster 32 an Akka III, 32 an Coquete, 36 an Märtha, 36 an Ariella 36 an Mon Cheri och 32 an Merano.

Lunch vid långbord ute
Det hade regnat lite från och till men under förmiddagen höll regnet sig på behörigt avstånd.
Under tiden Björn och Hans tog emot anländande båtar flyttades bord och stolar ut i gröngräset.
Det här blev en trevlig start och ett bra sätt att hälsa på varandra.

Alla samlade vid lunchlångbordet med en härlig stämning.

Båtinspektion
Efter en lång och trivsam lunch gick alla tillbaka till båtarna där sedvanliga inspektioner i
båtarna sattes gång. Det var upp och ner i varandras båtar med kaffe och tillbehör under hela
eftermiddagen.

Många bra tips och lösningar diskuterades.

Björn synar det fina teakdäcket på Mon Cheri.

Säkrast att ha flytvästen på när man hoppar upp och
ner i båtarna tycker Kerstin.

”Den här är det nog bäst att jag tar hand om”.

Maj-Britt och Biörn under sittbrunnskapellet ombord
på Märtha.

OEYC-flaggan hissad i Biörns mast.

OE 38
En OE 38 ser man inte så ofta, antalet byggda är tydligen lite oklart men på den svenska sidan
finns det endast en handfull OE38 or
fyra - fem exemplar. Det var därför
extra intressant att se den båten. Man
kunde tydligt se att båten är byggd
med finsk kvalitè. Roland och
Kerstin hittade sin fantastiskt fina
OE38 Vindyra i Finland när dom
sökte på nätet efter en OE36a.

En stolt kapten (Roland) på sin mycket fina OE38 Vindyra,
vilken båt.

Grilldags
Nu var det dags att tända på den stora grillen och förbereda för gemensam middag. Eftersom
regnet hängde i luften och myggen var ettriga så dukades det upp inne i den gamla skolsalen.

Grillförberedelser med

hjortar som nyfiket tittar på.

Vid middagsbordet diskuterades och berättades det om sommarens upplevelser och kommande planer.

Gemensam middag i den gamla skolsalen, stämningen vid bordet var som vanligt på topp.

När man har så här trivsamt med intensivt diskuterande och berättande går tiden fort, hela
dagen hade varit mycket trevlig och händelserik. Mörkret kom snabbt som det gör i augusti så
vi fick försiktigt återmarschera till båtarna med hjälp av ficklampor.

Dags att krypa till kojs i augustinatten.

På söndagsförmiddagen när vi snyggat till i
skolsalen gav sig båtarna iväg vart efter.

Här lättar Akka III, Otium och Mon Cheri ankar.

Tack alla för en trevlig träff hoppas vi ses
till nästa års träff någonstans.
Hans och Björn
Vi som var med:
Anna-Lena och Björn
Leila och Hans
Majbritt och Biörn
Kerstin och Göran
Kerstin och Roland
Lennart
Ann och Bosse
Kirsti och Håkan
Beppe

Ariella
Märtha
Otium
Conquete
Vindyra
Merano
MonCheri
Akka III
Livia
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