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Vår och snart sommar
Efter en riktig vinter för de flesta har det blivit en
ganska traditionell vår utan att det är speciellt varmt
men inte heller speciellt regnigt och blåsigt, åtminstone
här i Göteborgstrakten. Lite sen vår verkar det allt vara
men många tycks ha kommit i sjön i början av maj i alla
fall. Själva kom vi dock inte i förrän i andra halvan av
maj, det är en del annat som skall göras också, som
t.ex. sätta ihop en Vi Seglar ☺.
Så här på våren skall det också planeras för sommarens
aktiviteter, sedan ett antal år har vi ju försökt arrangera
någon träff dit man kan segla på såväl ostkusten som
västkusten, det är där vi anser att de flesta
medlemmarna finns. Inbjudan till årets träffar finns
längre fram i tidningen.
I den variant av matrikeln som vi sorterade på
postnummer kan man se att det också finns en hel del
medlemmar i Skånetrakten, i Blekinge, kring
Oxelösund, i Vänern, i Mälaren och på en hel del andra
platser. Har ni någon kontakt med varandra? Vill ni
arrangera några träffar? Det behöver inte vara något
avancerat med program och stora arrangemang utan
bara att man bestämmer en plats och en tid då man
träffas där. Lite grill och snack kring båtarna och hur
man löst olika funktioner kan räcka långt. Vill du ordna
en träff och få hjälp med att skicka ut information är
det bara att du hör av dig till mig. Har ni redan fin
kontakt skriv gärna något om det som vi kan publicera
på webben och i Vi Seglar.

Leif

På bilderna ovan ses OE36 Ariella och OE32
Calluna.

Årsmöte 2010
Sedan ett antal år håller vi årsmötet vart annat år i Stockholm och vart annat år i Göteborg för att ge
fler medlemmar möjlighet att deltaga och på det sättet påverka klubbens verksamhet. I år var det
Göteborg som stod värd för arrangemanget som hölls i början av mars, fredag den 5:e för att vara
exakt.
Det var en liten engagerad skara
medlemmar som kom till Eriksbergs
Vinsällskaps källare denna lite kalla
fredagskväll i med snö och is kvar på vägar
och parkeringsplatser. Tyvärr saknades våra
föredragshållare eftersom Stefan Axelsson
hade blivit akut sjuk. Hela programmet blev
därmed något improviserat och efter en del
inledande mingel valde vi att starta med
årsmötesförhandlingarna. Årsmötet löpte på
utan dramatik och alla beslut blev som
förväntade. Protokoll finns på webben.
Alla började känna av en liten hunger och mycket lägligt var en läcker måltid bestående av rökt och
kokt kalkon, potatisgratäng och grönsallad
framdukad i serveringsrummet. Båtpratet
rann på i kön till maten och fortsatte
naturligtvis under tiden vi åt. Glädjande var
att vi hade deltagare från både Stockholm
och Falun utöver västkustborna.
Seglingserfarenheter fanns alltså från såväl
ostkust som västkust men också till icke
ringa del från Medelhavet.
Efter maten serverades naturligtvis kaffe och
tårta.
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Ett föredrag ville vi erbjuda deltagarna trots att Elinore och Stefan var frånvarande och eftersom de
flesta inte hade sett och hört om Callunas segling längs norrlandskusten och i åländska farvatten fick
Cajsa och Lars tillfälle att köra den berättelsen ännu en gång. Även för oss som hade sett det tidigare
var det en mycket trevlig stund som verkligen lockade till att planera en längre tur i våra egna
”närliggande” vatten, det är bara det där med att ha ett antal månader till sitt förfogande. Cajsa och
Lars hade även med sig en del litteratur om norrlandskusten, det har kommit ut en hel del bara
under tiden efter deras seglats. Sammanfattningsvis är intrycket att en norrlandssegling är lång
(nästan som till Medelhavet), har en del öppna passager där det kan vara besvärligt, bjuder på
trevliga gästhamnar utan trängsel, inte är så besvärande ur myggsynvinkel och ger många
möjligheter till kontakt med lokalbefolkningen.

Vi som var med
Sven Hedvin
Lena o. Göran Haeger
Lillian o. Ralf Marek
Birgitta o. Leif Liljeberg
Irma Rosenberg o. Bengt Kristensen
Kristian Nyblom med son
Cajsa o. Lars Ljung
Eva o. Leif Lexell

Sayonara
Linnéa
Vagant
Moatjé
Artemisia
Matchless
Calluna
Josefin

Efter bildvisningen följde diverse frågor och diskussioner kring segling i dessa vatten och vad man kan
behöva tänka på. Cajsa och Lars hade lagt ut en del läsvärd litteratur varav en del var helt ny och
alltså inte tillgänglig när de gjorde sin segling. Vi tackade Callunas besättning med att överlämna en
klubbflagga och applådera.
Kvällen hade börjat bli lite sen, flera hade en bit att åka så vi började packa ihop avsluta träffen. Vi
tackade Birgitta och Leif för att de hjälpt oss att åter fått tillgång till denna mysiga och praktiska lokal.

Leif

Sommarträff på ostkusten 2010
Vi önskar alla OE-seglare välkomna till sommarträff på Ostkusten i Södermanlands skärgård
Långösundet mellan Långön och Ringsön position N58°45,16’ E17°28,15' lördagen den
21 augusti.

Foto från sommarträffen 2007.

Vi samlas under förmiddagen, eller kom när ni har möjlighet. Ta med fika och något till
grillen och naturligtvis det glada humöret. Vi kommer att ha tillgång till Långö gamla skola
om vädrets makter inte är på vår sida. Vi hoppas ännu en gång på trevlig samvaro med
gemensamma intressen.
För mera information kontakta:
Hans Parmenberg
Björn Bergström

0706-95 24 75 (VHF 8SY 2945 Märtha)
0706-86 33 50

Året sensommarträff på Västkusten
I år väljer vi att åter träffas i Skärhamn och hoppas på en god uppslutning. 2005, när vi var
där senast, blev det rekorddeltagande med 15 båtar, se bild. Skall det lyckas igen?
Vi kommer troligen att kunna få reserverade platser så att vi kan ligga samlade, information
om detta kommer senare till de som har anmält sig.
Vi samlas på eftermiddagen lördagen den 28 augusti. Allt eftersom båtarna anländer kommer
aktiviteterna att anpassa sig. Man kanske fikar ihop och tittar på olika lösningar på båtarna.
Man kan också passa på att besöka Akvarellmuseet som har öppet mellan 11 och 18. I år visas
verk av Andrew Wyeth, se
(http://www.akvarellmuseet.org/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=47306).
Eftersom det denna helg är Tjörn Triathlon med mycket aktiviteter i Skärhamn kan man också
titta på de som kämpar i tävlingen och annat runt omkring.
Senast vid 17-tiden bör väl alla ha kommit fram och då kommer vi att ha en liten samling.
Sedan räknar vi med att äta middag gemensamt. Vi kommer att ha tillgång till en lokal och
räknar med att var och en tar med vad de önskar äta och dricka. För lokal och lita andra
gemensamma kostnader kommer vi att ta ut max 100:-/person, vilket betalas på plats.
För att veta hur många platser som skall reserveras behöver jag ha in anmälan senast den
15:de augusti på e-post leif.lexell@gmail.com eller telefon 031-26 25 17.
Välkomna!
Leif

OE Yacht Club of Scandinavia
Styrelse verksamhetsåret 2010
Leif Lexell
OE32 031-25 26 17
Ordförande, Medlemsmatrikel
Lars Ljung
OE32 0522-212 13
Kassör
0706-45 12 13
Jakob Alander
OE36
Webredaktör
Biörn Johansson
OE32
Ledamot
Lennart Johansson OE32
Ledamot
Hans Parmenberg OE36
Ledamot
Föreningens adress:
Leif Lexell,
Bildsnidaregatan 3
415 07 Göteborg
Plusgiro
Hemsida

0703-99 68 65
08-712 10 77
0702-48 35 35
08-89 46 95
0155-22 36 28
0706-95 24 75

84 81 37-6
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
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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