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Välkommen till OE-klubben!
OE Yacht Club of Scandinavia är klubben för ägare av
OE-båtar eller de som är allmänt intresserade av
dessa fina båtar.
Syfte

Klubben är ett kontaktorgan för ägare och andra intresserade av OE-

båtar, och har till syfte att främja familje-, långfärds- och kappsegling,

liksom vidmakthållande av båtarnas kondition samt utveckling av deras
utrustning och funktionsduglighet.
Medlemmarna

Klubben består idag av ca 200 medlemmar på ostkusten, västkusten och
Vänern samt även ett antal utomlands.

Träffar och aktiviteter

Varje sommar anordnas 1-2 träffar på någon trevlig ö på västrespektive ostkust.

Under övriga året kan det bli studiebesök eller andra trevliga aktiviteter.
Årsmötet hålls omväxlande på väst- eller ostkusten.
Kontaktvägar
•

Tidskriften Vi seglar utkommer med ca 3 nummer per år och här
finner man trevliga reportage, allmän information mm.

•

En aktiv hemsida www.oeyc.org där man bland annat finner
•

medlemsmatrikel för utskrift med medlemmar och båtar
sorterade på flera olika sätt

•
•
•
•

annonsmarknad

kommande aktiviteter utannonserade

E-post där det mesta av klubbinformationen går ut

En egen Facebookgrupp där man utbyter tips och idéer

Medlemskap

Avgiften är 100:- per år (2015) och för den får man:
-

tidningen Vi seglar

medlemsmatrikel och annan information
tillgång till debattforum

möjlighet att köpa bygghandböcker för OE32, 33 och 36
delta i klubbens aktiviteter

Bli medlem

Sätt in medlemsavgiften (100:- 2015) till OEYC Yacht Club of

Scandinavia på PG 84 81 37-6 och skriv namn och adress samt siffran
”1” som betyder medlemsavgift.

Skicka ett e-brev med kontaktuppgifter och båtdata till
klubben@oeyc.org. Se även ”Bli medlem” under rubriken ”OE-klubben” på
webben.
Kontakt
-

via e-post:
via post:

klubben@oeyc.org
OE Yacht Club

c/o Leif Lexell

Bildsnidaregatan 3
-

via telefon:

415 07 Göteborg

031 – 26 25 17

Välkommen till OE-klubben och möjligheten att träffa andra OE-ägare

och utbyta erfarenheter eller bara umgås och ha trevligt!!
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