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Information, funderingar och planer hösten 2009
Hösten får väl anses ha kommit och passerat, för de flesta innebär väl det avrustning och
landtagning av båten. Vi kan minnas den sommar som gick, för några kanske mest som regn
och blåst och för andra mer som sol och bad. Nu ligger en vinter med förberedelser och
planering av nästa sommar framför oss. Vi har några medlemmar som gått iväg på
långsegling mot sydliga vatten, några som är ute i världen sedan tidigare och några som
kommit tillbaka till hemmahamn med massor av erfarenheter och minnen.
Under sommaren har vi haft några lyckade arrangemang på både ost- och västkusten.
Till hemmahamnen på Tyresö alldeles utanför Stockholm hade Bosse och Ann Lindgren
bjudit in till träff i slutet på juli. Av reportaget på Tintomaras webb framgår att det var i ett
lite blandat väder som sju båtar och åtta besättningar träffades och hade trevligt. Som
traditionen bjuder studerades olika lösningar på inredning och utrustning av båtarna.
På västkusten var det Dyrön norr om Marstrand som var årets plats för sensommarmötet sista
helgen i augusti. Liksom så många gånger förr var vädret något vresigt med kulingvindar på
lördagen vilket gjorde att några av de anmälda båtarna inte kom. Trots all vind och en del
regn blev det i alla fall en lyckad tillställning för de fyra båtar och totalt sju besättningar som
träffades.
På västkusten har även den traditionella ”Fars dagsträffen” genomförts i Stenungsunds
Segelsällskaps trevliga klubbhus. Besättningarna från nio båtar fick bl.a. höra om
förberedelser och genomförande av en segling till Skottland. En teknikinriktad träff på
segelmakeri med föredrag om rigg och segeltrim har också hunnits med.
Klubben skall ju enligt stadgarna vara till för att främja ”familje-, långfärds- och kappsegling,
liksom vidmakthållande av båtarnas kondition samt utveckling av deras utrustning och
funktionsduglighet”. Genom webben, med reportage, resebrev, forum m.m. och genom att
arrangera diverse möten försöker vi uppfylla detta. Eftersom vi har medlemmar spridda över
hela landet och även utanför Sverige är det svårt att ordna arrangemang som alla kan ta del av
och därför känns webben som den viktigaste kommunikationslänken. Men det finns
säkerligen en mängd aktiviteter som kan vara intressanta och har du idéer och förslag ar de
mycket välkomna, skicka ett e-brev eller ring!
Vår tidning ”Vi Seglar” har ju tyvärr ingen redaktör sedan några år vilket har medfört att
endast ett fåtal tunna nummer kommit ut. Känner du för att söka information som kan vara av
intresse för OE-båtägarna och sammanställa den på ett trevligt sätt är du mycket välkommen
som redaktör för ”Vi Seglar”. Det skulle ju vara trevligt att ge ut en tidning med artiklar,
reportage och bilder från medlemmarna. Den skulle kunna ges ut i färg som PDF-fil via
webben och printas ut i svart-vitt som skickas till de som inte har angivit e-postadress. I detta
sammanhang vill jag också uppmana alla medlemmar att fotografera och på andra sätt
dokumentera sina renoveringar och förbättringar av båten och skicka detta till
webbredaktören. Även korta eller långa berättelser från korta eller långa segelturer är
naturligtvis välkomna, och helst med bilder. Använd också ”forum” som ger en bra möjlighet
att få kontakt med andra medlemmar och att få svar på sina frågor.
I detta nummer som är det andra och det sista för 2009 blir det bara formalia från årsmötet,
tyvärr lite sent.
God Jul och Gott Nytt År
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Klubbflaggan
Flaggan har blå text på vit botten och
formatet 27x20 cm. Den hissas i styrbords
sejnfall. När vi beställde nya flaggor förra
året 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 epostadress? Det mesta av
klubbinformationen 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 epostadress
Annonsera
Du vet väl att man kan annonsera gratis på
vår hemsida? Vet du inte hur man gör- gå in
och läs, eller be webredaktören Jakob om
hjälp!
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 300 kr inklusive 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.
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Lite avslutande bilder från sommarens träffar.
Tyresö i juli

Åtta besättningar med sju OEbåtar kom till OE-träffen på
ostkusten där de låg vackert
förtöjda vid Trollbäckens
båtsällskaps brygga i Tyresö.
Det blev en massa snackande
om våra OE-båtar innan
grillningen och den
gemensamma måltiden i
klubbhuset.
Se hela reportaget på: http://www.bostream.nu/oe36/
***************************************************************************
Stora Dyrön i augusti
OE 32:or på rad utefter
kajen. För tillfället
uppehåll.
Fika under kapell i
Calluna på grund av
regn och kuling.
Lite bryggsnack mellan
skurarna.
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