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OE-klubben fyller 40 år … 
 

 
Foto inskickat av Christine Lund 

 

 

…  och seglar vidare med fullt ställ 
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Höst och jubileum 

 
Hösten är helt klart här, just i dag när det här skrivs har vår båt 

tagits upp på land och så är det nog för de flesta OE-seglare 

(och alla andra båtägare). Några tar upp senare eller kanske 

inte alls, några har kanske inte sjösatt i år och slipper då en del 

höstbekymmer. En del tycker att det är lite dystert att ta upp 

båten och avsluta säsongen, man kan försöka se det från andra 

hållet, det är nu förberedelserna för nästa säsong börjar. Det är 

nu det finns tid att planera nästa sommars långsegling, nu kan 

man börja någon tänkt renovering eller reparation, nu kan man 

putsa upp det som blivit lite slitet och nu kan man drömma om 

en sommar som bara har bra väder med lagom vindar åt rätt 

håll.  
 

Mer närliggande skall vi också fira att klubben fyller 40 

år! Som förhoppningsvis alla vet gör vi detta bl.a. med en 

träff i Gränna i slutet av november. När du läser det här 

har anmälningstiden gått ut och det är 44 personer som 

anmält sig. Festkommittén, Marianne Heijbel och Lasse 

Tullstedt, har fått ihop ett gediget och intressant program 

under vilket vi förhoppningsvis får en chans att lära känna 

OE-seglare från annat än våra egna hemmavatten. Detta är 

vad vi vet första gången vi arrangerar en träff som syftar 

till att vara tillgänglig för en så stor del av klubben som 

möjligt. 

 

Förutom firandet i Gränna, som ju av naturliga orsaker inte 

alla medlemmar kan deltaga i, har vi som en 

jubileumsaktivitet tagit fram en OEYC-keps som kommer att 

skickas till alla medlemmar som har betalat medlemsavgift 

för 2016. Kepsen kommer att delas ut till de som deltar i 

Gränna och skickas till övriga medlemmar därefter. De 

kepsar som sedan är över kommer att kunna köpas av den 

som vill ha någon extra. Blir intresset stort har vi också 

möjlighet att beställa fler. Kepsen är mörkblå med vit 

broderad logotyp mitt fram. Bak är det ett justeringsband 

med kardborrelåsning. Kepsen kommer att kosta 125:- 

 

 

Segla gôtt, vi kanske ses, 
 

Leif 
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En tillbakablick 
 

Inom styrelsen har vi tillgång till ett antal äldre nummer av ”Vi seglar” och ett långsiktigt mål är att kunna 

lägga upp dessa på webben i PDF-format. Hör gärna av dig om du har tidiga nummer av tidningen för vår 

samling är långt ifrån komplett. Vi behöver bara låna exemplaren en kort tid för att scanna av dem. 

 

Med anledning av jubileet har har det varit lite kul att se vad som rapporterades om för 10 och 20 år sedan 

och leta efter likheter och skillnader mot nutiden. 

 

1996 

År 1996 genomförde man två 

träffar i Stockholms skärgård, en 

gammal tradition som under 

början av 2000-talet reducerades 

till bara en sommarträff. Ungefär 

samtidigt började vi arrangera 

träffar även på västkusten så 

antalet träffar kan anses vara 

konstant. Antalet deltagande 

båtar verkar ha varit ungefär som 

när det är som bäst nuförtiden.  

En stor skillnad är förstås detta 

att det var två träffar i samma 

område och ändå bra deltagande 

på båda.  

Bildkvaliteten kan vi nog anse något sämre för 20 år sedan även om bilderna i den nutida ”Vi seglar” 

också naturligtvis kan bli bättre. På det stora hela är dock mycket sig likt. 

 

 

2006 

För 10 är sedan var det en lite dyster ton i 

första numret av ”Vi seglar”. Det var risk för 

att tidningen skulle läggas ner men det löste 

sig och två nummer till gavs ut det året. I 

tredje numret fanns bl.a. reportage från de två 

sommarträffarna på ost- och västkust. Från 

båda träffarna rapporteras om hårda vindar, 

kuling och väl det. Det var också ungefär lika 

många deltagare på de två träffarna, sex båtar 

på ostkusten och fem båtar plus två 

besättningar utan båt på västkusten. Trevlig 

samvaro och god stämning verkar det ha varit 

trots vädret som i alla fall var ganska soligt på 

båda träffarna.  
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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. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Fototävling   –   ”Inombords”    (Påminnelse) 

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 2016-11-15. 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


 

  5 

Ostkustens sommarträff 2016 

Intressen förenar människor. Det är naturligt att 

träffas om man har något gemensamt. Kanske för 

att man vill få bekräftelse av sina 

meningsfränder och känna sig stärkt av att 

tillhöra samma grupp. Särskilt viktigt blir det om 

ens intresse är smalt och lite speciellt i en stor 

och brokig omvärld. Som ägare till en OE-båt 

kan det vara så. Våra båtar har några år på 

nacken nu och det kan i bland tarva en förklaring 

riktad till en milt oförstående omgivningen om 

varför man så mycket gillar den här typen av 

båtar. Vi OE-ägare är dock  lyckligt lottade 

och kan hämta inspiration av varandra och 

därmed stärkas och finna argument för vår 

svaghet för ”Vackra båtar som segla väl”. Vad 

som behövs är bara att ansluta sig till OE-

klubben och delta på någon av OE-klubbens 

sommarträffar som anordnas på Ost-eller 

Västkusten. 

I år provade vi ett nytt koncept i planeringen av 

sommarträffar. Marianne och Lars i OE-

klubbens styrelse gjorde en enkätundersökning 

som syftade till att ta reda på när, var och 

hur medlemmarna kunde tänkas delta i en 

sommarträff. Det blev ett stort underlag som 

analyserades och ledde fram till beslutet att i år 

förlägga ostkustträffen i Kyrkviken på Ornö i 

Stockholmskärgård – västkustträffen förlades till 

Dyrön strax norr om Marstrand enligt analysen 

av samma enkät. Resultatet av enkäten kommer 

att underlätta planeringen även inför kommande 

års träffar. 

Den här rapporten handlar om ostkustens 

sommarträff den 20 augusti 2016. 

 

 

Vi var nio OE-båtar som i det vackra 

sensommarvädret ankrade upp vid gästbryggan 

inne i Kyrkviken. Ungefär vid klockan tre var 

alla samlade. Det var en centralt vald plats och 

läglig för de aktiviteter som ingick i programmet 

denna dag. Det började med att vi stegade de 

hundra metrarna upp till bygdemuseets gårdstun 

för att få oss till livs lite Ornökultur. Spridandet 

av kunskap om det historiska och nutida Ornö 

stod Bygdeföreningens ordförande Anders 

Willborg för. Efter Anders anförande föll det sig 

naturlig med ett besök på museet som även 

innehöll en minnesutställning om fiskarhustrun 

Anna Greta Jimmerholts fina vävnader gjorda i 

trasmatteteknik. Sevärt! 

Länk till museets hemsida! 

 

Vid pass klockan halvsju bjöd OE-klubben på ett 

glas mousserande vin. Med glaset i hand började 

en stunds mingel och ett försiktigt nosande på 

varandra för att utröna vilka vi var. 

 

http://www.ornomuseum.se/index.html
http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-20_3195.jpg
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Klockan halvåtta var det dags för nästa punkt på 

dagordningen. Den punkten innebar en trerätters 

middag på Ornö Krog. Dock, mellan 

aktiviteterna var det fri tid att disponera till vad 

som föll en in. För många av oss var 

nyfikenheten på de andra deltagarnas båtar stor 

och en viktig anledning till att träffas. Därmed 

flockades vi i varandras båtar och lyssnade till 

berättelser om varför det gjorts si eller så när 

båtarna byggdes och inreddes och även 

totalrenoverats. Det gav en stunds utbyte av 

tankar och idéer och säkert resulterar det i ännu 

lite bättre lösningar på våra annars så väl 

fungerande båtar. 

 

Kvällen tillbringades på krogen. Maten var bra 

och stämningen som det verkade på topp. 

Samtalet om båtar och ditten och datten fortsatte 

som sig bör tills det blev mörkt och vi återvände 

till våra båtar. Det blev till och med en efterfest 

ombord någon av båtarna. Hur länge den varade 

och vad som förtärdes ska vara osagt. 

 

Dagen efter bjöd på stor kontrast. Morgonen 

började med regn och sedan tilltog dimman. Vi 

trotsade dock regnet och hade en gemensam fika 

innan vi skildes åt. 

Många av oss hade en bit till hemmahamnen och 

spänningen var stor ombord de båtar som sakta 

tuffade iväg för motor och försvann ur sikte så 

snart de lämnat bryggan. Så vitt vi vet kom alla 

hem, om än ordentligt blöta och trötta efter att ha 

navigerat många timmar i regn och tät dimma. 

 

Deltagande båtar: 

OE 32 Pelikan 

OE 32 Carpe Diem 

http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-20_3184.jpg
http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-20_3181.jpg
http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-20_3200.jpg
http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2016/08/20160821_101206.jpg
http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2016/08/IMG_0217.jpg
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OE 32 Kompis 

OE 32 Livia 

OE 33 Lova 

OE 36 Matchless 

OE 36 Felicity 

OE 36 Aurora 

OE 36 Röde Baron (Ej på plats. Representerades 

av ägarna Bengt o Gunilla Guvå som tog bilen.) 

OE 38 Aura 

Foto: Bengt Guvå, Jan Freudmann och Marianne 

Heijbel 

Rapportör 

Beppe Backlund OE 32 Liv

 

……………………………………………………………….. 

Några aktuella diskussioner på Facebook 
 

På Facebook ställs frågor och ges tips, nedan finns några exempel från i år som visar spridningen på 

diskussionsämnen. Gå in på Facebook och läs hela inlägget och alla eventuella kommentarer. 

Hjärtstock och roder till OE 36 (Torbjörn Pettersson): 

OE36 - Pågående roder projekt. 

Det började med en läckande hjärtstockstätning och slutade med nytillverkade lager och ett förlängt och 

ombyggt roder (samt nya packningar), förlängningen blev ca 25cm. 

Skadad bom (Susanna Eylers): 

Under den svåra blåsten i förra veckan blev min bom skadad. Storskotfästet blev avbrutet.... 

Värmare (Patrik Gustavsson): 

Värmare, värmare, varmast!  

Vår OE32 hade en gammal gasolvärmare (vattenburen) installerad, med värmeelement och värmeslingor 

runt i hela båten.  

Att kryssa med OE32 (Patrik Gustavsson): 

Men vad med stagvändning? Alla ni som har en OE 32'a, hur slår ni när ni kryssar? 

Motorbyte (Jan Abrahamsson): 

Skall byta motor i min Oe36,det blir en D1-30:a o 130-drev. 

Behöver ha tips om propeller storlek 

 

Diverse information om ”Golden Globe Race” (Sören Johansson): 

[McIntyre Adventures inlägg.] 

Förberedelser för Golde Globe 2018 där flera av oss OE seglare känner igen sig i alla reparationer och 

förstärkningsarbeten  

https://www.facebook.com/torbjorn.pettersson.14?fref=nf
https://www.facebook.com/susanna.eylers?fref=nf
https://www.facebook.com/patrik.gustavsson.752?fref=nf
https://www.facebook.com/patrik.gustavsson.752?fref=nf
https://www.facebook.com/jan.abrahamsson.54?fref=nf
https://www.facebook.com/mcintyreadventure/
https://www.facebook.com/mcintyreadventure/posts/1083944224994718
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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. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

  

  
  


