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Jubileum, klubben har blivit 40 år! 

För några år sedan firade vi lite olika jubileum för några av båtmodellerna och nu har vi hittat uppgifter 

om att klubben bildades 1976, för 40 år sedan alltså. Detta skall naturligtvis firas på lämpligt sätt och 

inom styrelsen har vi börjat planera för någon typ av aktivitet under hösten. Hör gärna av dig om du har 

några förslag på hur jubileet skall uppmärksammas! 

 

På Facebook har det varit en livlig aktivitet under våren, det 

har varit rapporter om motorbyten, lackering, sjösättningar, 

säsongens första seglingar och mycket annat. Det är också där 

som vi kunnat se att ännu en OE32 är på väg ut på de stora 

haven, jorden runt är målet för Timoty Nilsek med besättning 

på Aela. Resan kan följas på Www.Windpowered.se. Vi 

önskar dem all lycka på färden och hoppas på lite 

specialrapporter till OE-klubben.  
 

I detta nummer av ”Vi seglar” hittar du som vanligt inbjudan till sommarens båtträffar. Tidigare i vår 

skickade vi ju ut en enkät för att få bättre underlag för val av tid och plats för årets träffar. Enkäten 

pekade ut ganska tydliga områden och lämpliga helger för träffar i Stockholms skärgård och i Bohuslän 

och det visade sig vara ungefär på plats och tid som vi har brukat arrangera dessa. Tyvärr visade det sig 

dock att de kombinationer av tid och plats som fick högst poäng i både ost och väst var olämpliga av 

externa skäl, det blir därför de med näst högsta poäng som har valts. En förhoppning var också att det 

skulle gå att få till en träff på ytterligare någon plats där det finns ett antal OE-båtar men det lyckades inte 

i år. 

 

Det där med fototävling har varit ganska lyckat och vi har fått in en hel del bra bilder som kommer att 

användas på något sätt i framtiden så vi fortsätter på det spåret. Längre fram i tidningen hittar du reglerna 

som är de samma som förra året, dock med ett nytt tema som i år är ”inombords”. Tag fram din fantasi 

och gör intressanta tolkningar på detta eller leta reda på redan tagna bilder som uppfyller temat. 

Välkommen att deltaga med dina bilder! Målar du? Varför inte i så fall måla en tavla och fotografera den 

sedan? 

 

Nu hoppas vi på gynnsamma vindar och lagom mycket sol, bad, fiske och trevliga upplevelser. 

 

 

Segla gôtt, vi kanske ses, 
 

Leif 

Från Www.Windpowered.se 

http://www.windpowered.se/
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Övrigt årsmötesmaterial hittar du på webben. 
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Ett tips: 
 
 

För att hålla sig uppdaterad: 
 

Prenumerera på nyheter på webben: 

 

Klicka på fältet Prenumerera nästa gång du är inne på 

webben. 

 

 

 

 

 

En hälsning från Gunnar och Majken Agfors 
 

Gunnar och Majken sålde sin OE32 Vindros för några år sedan och har varit kvar som 

medlemmar sedan då. Nu i år har de dock lämnat klubben och skickar nedanstående 

hälsning till OE-klubbens medlemmar. 

 

 

Här en glimt från det nya båtlivet med vår  MS 20 , som i praktiken  är en ”mini-variant” 

av OE 32!  

 Olle Enderlein har använt sina lösningar  till förpik och sittbrunn från OE-båtarna, men 

krympt , i praktiken slopat ruffen .Det finns dock två  fullängdskojer och  hyfsat gott om 

stuvutrymmen, så MS 20 kan jag rekommendera som ”pensionärs-båt”  för  OE-seglare!   

Jag lägger in  bilder från förra sommaren och hoppas förstås vi ses på sjön eller i 

Stenungsund någon gång. 

 

Med vänliga seglarhälsningar  

Gunnar och Majken  
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Fototävling   –   ”Inombords” 

Även i år utlyser vi en fototävling bland medlemmarna bl.a. för att 

få bilder till webben. Reglerna är nästan samma som tidigare och i 

år är temat ”Inombords”. 

 Varje medlem får deltaga med valfritt antal bilder, nytagna 
eller gamla spelar ingen roll. Scannade pappers- eller 
diabilder går också bra. 

 Styrelsemedlemmar får inte deltaga i tävlingen men får 
naturligtvis gärna skicka in bilder att användas på webben. 

 Bilden skall på något sätt visa anknytning till en OE-båt 
och uppfylla temat ”Inombords”. 

 Bildens upplösning bör vara minst 600 dpi i A4-storlek. Allmänt förekommande filformat skall 
användas (JPEG, TIFF, GIF etc.) 

 Klubben äger rätt att använda inskickad bild för publicering på webben och  i ”Vi seglar” eller 
annan typ av trycksak. Eventuella personer på bilden skall vara informerade om detta. 

 Styrelsen utser vinnande bild(er). 
 Förutsatt ett rimligt lägsta antal deltagare kommer minst ett pris att delas ut. 

Bilderna skall vara inskickade senast 2016-11-01. Skicka tävlingsbidragen till klubben@oeyc.org. 

 

 

 

 

 

Ett tips: 
 

För att deltaga i diskussioner eller ställa frågor: 
 

Gå med i klubbens Facebook-grupp 

 

 

 

  

Foto Patrik Cornelius 

mailto:klubben@oeyc.org
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Enkäten 

Tack alla ni som svarade på enkäten inför sommarens OE-träffar! 

 

Vi fick in hela 52 svar och vi i styrelsen suger åt oss av de uppskattande kommentarerna över initiativet. 

Det står klart att två områden är de som har störst förutsättningar att locka deltagare: Tjörn med omnejd 

och Stockholms södra skärgård. Det framgår också tydligt av enkätsvaren att helgerna i augusti är 

lämpligast. Vilken helg det blir beror på flera saker och bland annat Tjörn runt påverkar träffen på 

västkusten.  

När det gäller formerna för träffen uppfattar vi att det finns en öppen inställning med en viss övervikt för 

träffar i någon typ av klubbhamn eller gästhamn. Men många kan också tänka sig ett gemensamt besök på 

lämplig skärgårdskrog. Vi kan också konstatera att det finns ett intresse för att medverka i förberedelserna 

inför en träff. Kul att kunna involvera fler medlemmar. Vi kommer förstås att kontakta de som har anmält 

sitt intresse när vi känner att det skulle kunna passa.   

 

Vi har också identifierat någon möjlighet till ytterligare träff utanför dessa områden baserat på 

enkätsvaren. En tänkbar arrangör är kontaktad men det gick tyvärr inte att genomföra något i år. 

 

 

 

 

WEBBEN   --   WWW.OEYC.ORG 
 

I början av sommaren varje år byter vi lösenord till medlemssidorna på webben, i år gjordes det alldeles i 

början av juni. Det nya lösenordet skickades då ut till alla som hade betalat medlemsavgiften för i år. 

 

Har du inte fått ett mejl med lösenordet kan det alltså bero på att vi inte noterat någon betalad 

medlemsavgift för dig. Om du tror att du har betalat så kontakta mig via e-post klubben@oeyc.org eller 

telefon 031-26 25 17 så får vi reda ut vad som kan ha hänt. 

 

 

 

 

Nya i styrelsen 
 

Vid årsmötet lämnade Lars Ljung och Lennart Johansson styrelsen, vi tackar båda för allt gott jobb de har 

gjort för klubben. 

 

Nya styrelseledamöter är Bengt Guvå som tar över som kassör efter Lars Ljung och Beppe Backlund som 

fortsätter som webbansvarig. 

Bengt har varit med i klubben länge och även varit med i styrelsen tidigare och är väl insatt i klubbens 

verksamhet. Bengt seglar OE36 Röde Baron. 

Beppe har varit webbansvarig i några år men inte som styrelseledamot utan har varit adjungerad till 

styrelsen. Beppe seglar OE32 Livia. 

 

Vi hälsar Bengt och Beppe mycket välkomna till styrelsen! 

http://www.oeyc.org/
mailto:klubben@oeyc.org
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Sommarträff i väst 

Dyrön 27 – 28 augusti 

Välkomna till Dyrön strax norr om Marstrand för årets sommarträff! 

Vid 15-tiden på lördagen  

hoppas vi att alla skall ha 

kommit till hamnen och 

då samlas vi med våra 

kaffekorgar för en 

gemensam fika. 

Förutom det sedvanliga 

båtsnacket och 

studerandet av 

intressanta lösningar i 

båtarna räknar vi med att 

ha någon eller några 

andra aktiviteter.  

Fram på kvällen samlas 

vi i bastun som ligger 

något väster om hamnen, 

dock inte i första hand 

för att bada utan för att äta gemensam kvällsmat. Var och en tar med mat och dryck enligt eget önskemål.  

På söndag förmiddag fortsätter säkert diskussionerna och båtstudierna men kanske blir det tid för 

ytterligare någon aktivitet av något slag innan vi seglar hemåt igen. 

Inga kostnader för träffen, men naturligtvis finns en hamnavgift (ca. 200:-). 

Anmäl dig senast 1/8 2016 till klubben@oeyc.org eller telefon 031 – 26 25 17. En förutsättning för att 

träffen skall genomföras är att minst fem båtar (beättningar) har anmält sig 

Mycket välkomna till en solig (hoppas jag) och fin sensommarhelg på Dyrön! 

 

Sommarhälsningar 

                           Leif 

 

  

Från förra träffen på Dyrön.     Foto: Leif Lexell 

mailto:klubben@oeyc.org
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Sommarträff på ostkusten: 
Ornö, Kyrkviken 20-21 augusti 
 
 

Så är det dags att reservera tiden för den årliga OE-träffen på sjön. I år samlas vi i Kyrkviken på 
Ornö och går på krog tillsammans.   
 
Plats:  Kyrkviken, på östra sidan av Ornö 
 
Tid:  Lördag 20 – söndag 21 augusti – anmälan enligt nedan 
 

 
Vi som kommer tidigt fikar tillsammans. Kanske blir det besök i sittbrunnen – om du vill, men det är 
absolut inget måste. 
Den här gången är det viktigt att vi tidigt 
vet hur många som räknar med att 
komma. Krogen håller öppet en extra 
helg för vår skull, men det förutsätter 
att vi blir minst fem deltagande båtar i 
träffen. Lite Ornökultur blir det också på 
programmet. 
 
Kl 18.00 är det samling med 
bubbeldricka o snacks. Senare 
väntar middagsbordet på Ornö krog. 
 
Till alla som anmäler sig återkommer vi 
med information om hamnavgift och 
menyförslag.  
 
Frågor? 
Marianne Heijbel, 070-880 02 24 
Lasse Tullstedt, 0733-900 970 
 
Anmäl dig/er genom att fylla i det 
formulär som nås genom att klicka på 
länken nedan.  
Senast 1 juli behöver vi ditt svar! 
 

http://goo.gl/forms/O8vcFXyjHMDyXiYB2 

  
Välkommen med anmälan!   
 

  

http://goo.gl/forms/O8vcFXyjHMDyXiYB2
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Reportage från OEYC årsmöte 2013-03-11 i Ljungskile 

Vi bestämde oss för att åka från Stockholm till OEYCs årsmöte som detta år hölls i Ljungskile 

Folkhögskola i Bohuslän. Inom skolans område finns ett hotell där vi bokat rum i förväg. I 

receptionen stötte vi på den danska OE-32:an Katjas ägare från Ålborg. De hade också rest dit 

i samma syfte som vi. Efter incheckning på hotellet tog vi en promenad ner mot affärsgatan i 

Ljungskile och passade samtidigt på att dra i oss lite Bohuslänsk havsluft. Det kändes skönt 

efter bilresan från Stockholm och vår skeppshund Wille fick också lite nya dofter från 

västkusten i näsan.  

Så var det dags för samling innan årsmötet. Vi bjöds på förfriskning och bekantade oss med 

varandra. När alla 23 deltagare räknats in tog vi plats i möteslokalen där sedvanliga 

mötesförhandlingar vidtog under ordförande Leif Lexells ledning. 

 

Efter middagen var det dags för sjökapten Sören Johansson (bilden) att berätta och visa bilder 

med rubriken ”Golden Globe 2018 Race Around the World”. Sören Johansson har nyligen 

sålt sin OE:32 Mytilus till norrmannen Are Wiig som är anmäld att starta i nämnda ”Race”. 

Are håller på med förberedelser inför de otroligt tuffa utmaningar som väntar både honom och 

OE 32:an på soloseglingen ute på världshaven. Sörens berättelse om vad man kan möta 

därute på haven var både spännande och skrämmande på många sätt. Dagens handelsfartyg 

är i allmänhet utrustade med full automatik vilket gör att besättningen är mer avslappnad och 

utkik och uppmärksamhet blir otillfredsställande. Andra faror är kringflytande skrot, plast 

och tappade containers samt stormar. Sörens berättelser förstärktes av bilderna han visade, 

vilket gav oss alla en och annan tankeställare. Angående Golden Globe Race så finns det en 

hel del information på nätet som Sören tipsade oss om. Golden Globe Race startar från 

Falmouth i England den 14 juni 2018. Vi blev inspirerade och har redan skannat av en del på 

webben. 

På lördagsmorgon bjöd Lars Ljung och Cajsa på promenad till segelklubben och båtbesiktning 

av deras OE 32:a ”Calluna”, som låg under presenning i väntan på islossning och vårens 

sjösättning. Innan vi åkte hem blev vi inbjuda på kaffe i deras villa på Almvägen. 

Tack för trevligt arrangemang med bästa seglarhälsningar 

Eva o Leif Jonsson i OE 32:an Pelikan 
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OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2016  

 
Leif Lexell OE32 031-26 25 17 

Ordförande, medlemsmatrikel  

Bengt Guvå OE36 08-550 626 49 

Kassör  070-365 38 51 

Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24 

Ledamot, ostkustaktiviteter 

Beppe Backlund OE32 08-571 684 92 

Webbansvarig  070-480 22 78 

Per Rosquist OE32 031- 795 45 98 

Ledamot, västkustaktiviteter 

Lars Tullstedt OE33 08-12 13 77 80 

Sekreterare, ostkustaktiviteter 

 

Föreningens adress: 

Leif Lexell,  

Bildsnidaregatan 3 

415 07 Göteborg 

 

Plusgiro: 84 81 37-6 

OEYC account details: 

IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376 

BIC:   NDEASESS 

 

Webb: 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 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 e-
postadress? Det mesta av 
klubbinformationen går numera 

ut via e-post. Vid viktig 
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 e-
postadress 

 
Annonsera 
Du vet väl att man som medlem kan 

annonsera gratis på vår webb? Sätt ihop 

din annonstext och skicka den till vår 

webmaster Beppe. 

För tillfället finns två båtar till salu.  

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 150 kr + 50 kr för 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. 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

  

  
  


