
10:de Fars dagsträffen 
 

För tionde gången hade vi i år en OE träff på Fars dag. När vi år 2003 drog igång aktiviteter här på Västkusten 

var det några som föreslog att vi skulle ha en träff på hösten och att Fars dag var ett bra tillfälle. Ett skäl var nog 

att några tyckte att båtlivet och båtägandet till stor del var i första hand fars intresse och då borde en OE-träff 

vara ett bra sätt att fira far. Första träffen var välbesökt och vi beslutade att försöka göra detta till en årlig 

tradition. Träffarna har vanligtvis bestått av något slags föredrag, lite diskussioner om klubbaktiviteter och en 

mer eller mindre avancerad förtäring. 

I år var det alltså tionde gången vi bjöd in medlemmarna till denna träff. Antalet deltagare har varierat under åren 

men tyvärr har trenden varit att det minskat och i år blev det bara elva personer som kom till Eriksbergs 

Vinsällskaps fina lokal som vi åter hade fått möjlighet att hyra. 

Temat för i år liksom vid flera andra tillfällen var långsegling. Till fina bilder fick vi 

höra hur Paul Pålsson från Uddevalla hade seglat med OE 36:an Sanibel från 

Grekland och hem till Sverige. Det var en mycket trevlig berättelse som började med 

en förflugen idé en nyårsafton om att köpa en båt i Medelhavet och segla den till 

Sverige. När man började planera projektet satte man upp ett antal kriterier för den 

båt som skulle köpas, många av dessa stämde mycket bra in på en Bavaria eller 

liknande. Men när de hade tittat på några sådana kom de fram till att det inte var rätt 

båttyp – och då får man se en OE 36:a där kanske det enda som stämde med de 

uppsatta kriterierna var prisnivån. De fann dock, som vi alla OE-båtägare vet, att det 

var en vacker och välbyggd båt som seglar bra och köpte båten där den låg i 

Grekland. 

Sedan seglade de först i den grekiska skärgården och sedan via Italien, Tunisien, Sardinien och Korsika till Port-

Saint-Louis-du-Rhône vid Rhônes mynning. Där mastade de av och fortsatte sedan på floder och kanaler norr ut. 

Seglingen i Medelhavet avlöpte utan större missöden eller besvärligheter verkade det och det var många härliga 

bilder med solsken, badkläder och medelhavsblått vatten. En del äventyrligheter hade de råkat ut för som när de 

fann en övergiven mindre öppen båt med fin motor som låg och drev mellan Sardinien och Tunisien. 

Resan på floder och kanaler verkade stundtals ha varit besvärligare än seglingen på havet men allt gick väl tills 

det blev ett haveri på motorn och sista delen av hemseglingen fick bli med lastbil på landsvägen. 

Tack Paul för ett mycket trevligt föredrag.  

 
 

Vi som var med på årets Fars dagsträff var: 

Paul Pålsson   OE 36 Sanibel 

Bo Edvinsson   OE 32 Bobiette 

Sören Johansson o. Boel Wranger OE 32  Mytilus 

Cajsa Ljung   OE 32 Calluna 

Leif o. Birgitta Liljeberg  OE 32 Moatje 

Christer o. Katarina Ahlberg  OE 32 Mother of Pearl 

Leif o. Eva Lexell  OE 32 Josefin 
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