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Sommar på väg?

Foto: Carl Johan Sagner
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Blir det någon sommar i år?
När jag börjar skriva detta är det mitten av maj och termometern visar på 12 ˚C mitt på dagen, och så har
det varit nästan hela våren. Vart är vi på väg? Kanske får vi isländskt väder med nästan samma temperatur
hela året runt? Då gäller det att skaffa värmare eller trimma den man har.
Solen och ljuset är i alla fall tillbaka och det är en fin tid vi har framför oss. När tidningen kommer ut är
väl de flesta båtarna i sjön och många ha premiärturen bakom sig medan några kanske fortfarande
trimmar in det sista.
I OE-klubben räknar vi med att sommaren förlöper som vanligt, medlemmarna är ute och seglar längre
eller kortare sträckor och med lite tur så träffar man på någon annan OE-båt och kan få en trevlig
pratstund. Eller så träffar man trevliga seglare med andra båtar. Kamera bör man ha med sig för även i år
utlyser vi en fototävling, nu utan tema, enda kravet är att minst någon del av en OE-båt finns med på
bilden, se mer nedan. Mot slutet av sommaren hoppas vi att ett antal båtar styr mot någon av de hamnar
där vi har årets båtträffar, inbjudan hittar du också inne i tidningen.
I samband med årsmötet lämnade Lasse Tullstedt och Per Rosquist styrelsen eftersom de civila jobben tog
allt mer av tillgänglig tid, vi tackar dem för deras insatser och ser gärna att de kommer tillbaka när
förutsättningarna ändrar sig. Nya i styrelsen är Sven Sundgren, som tar över sekreterarposten, och Fredrik
Mossberg. De hälsas mycket välkomna!

Segla gôtt, vi kanske ses,

Leif
Fototävling 2017
Även i år utlyser vi en fototävling bland medlemmarna. Reglerna är nästan samma som tidigare men i år
är det inget speciellt tema, enda kravet är att minst någon del av en OE-båt syns.
•
•
•
•
•
•
•

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.
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 2017-11-01. Skicka tävlingsbidragen till klubben@oeyc.org.
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Protokoll från årsmötet
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Golden Globe Race 2018
1968 startade den första solokappseglingen runt jorden och för att uppmärksamma 50-årsjubileet
startar nästa år Golden Globe Race 2018 med i princip samma förutsättningar som då. Det innebär bl.a.
att inga moderna navigationshjälpmedel m.m. är tillåtna. Se http://goldengloberace.com/ggr/ för mer
detaljer.
Som de flera kanske redan vet har vi en medlem i klubben som anmält sig till tävlingen. Det är Are Wiig i
Norge som nu håller på att utrusta och förbereda sin OE32 Olleanna och vi vill inom styrelsen gärna
stötta hans deltagande. Vi vet att han är i behov av en traditionell kronometer, alltså en mekanisk utan
elektronik. Vår tanke är att kunna utnyttja det nätverk som klubben är till att dels hitta en lämplig
kronometer och dels hjälpa till med kostnaden för den.
Vet du var det går att få tag på en kronometer? Skicka information om det till klubben@oeyc.org.
Vill du hjälpa till med att täcka kostnaden för den? Sätt då in en valfri summa på klubbens plusgirokonto
84 81 37-6 och ange ”Golden Globe Race”. Klubben kommer att bidraga med ett belopp proportionellt
mot hur många medlemmar som skickat in något, vilket vi betraktar som en värdemätare på intresset.
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Årsmötet 25:e mars 2017
Ost-och västkusten turas om att hålla årsmöte vartannat år. I år var det ostkustens tur och mötes förlades
till pråmen Nordens ljus mitt i centrala Stockholm. Ett 30-tal medlemmar hade lockats till att närvara
varav fyra stycken nya. Det är alltid roligt med nya medlemmar och vi andra gjorde allt för att de skulle
trivas.
Mötet inleddes med att vice ordföranden för
klubben Nordens Ljus, Tomas Richter höll ett
anförande. Han berättade om klubbens aktiviteter
och lite om dess tillkomst. Under Tomas trevliga
berättande växer bilden fram av Nordens Ljus som
en mysig och lättsam sammanslutning utan spår
av snobbism – helt enkelt, alla är välkomna med
intresse för klubbens ordnade aktiviteter.
Aktiviteter förläggs både inom-och utombords.
Ombord på pråmen äter man god mat, tar del av
aktuell konst som månadsvis visas i galleriet,
Tomas Richter är vice ordförande i klubben
umgås i baren och lyssnar till musik framförd av
Nordens Ljus
inbjudna musiker. Något är pågång ständigt.
Pråmens krog heter Harö Krog och har öppet för allmänheten varje vardag mellan 11.30- 14.00.
Utombords anordnas fysiska aktiviteter av typen tennis och boule. Som sagt- alla är välkomna att bli
medlem och i dagsläget är man ca 350 medlemmar. De som är intresserade kan kika in på klubbens
hemsida för att få veta mer om allt man erbjuds som klubbmedlem i Nordens Ljus. En utställning –
HRÆVARELDUR -med 28 isländska grafiker pågick och utgjorde en fin inramning till vårt möte.
Dags för OEYC:s formella årsmöte. Sittande ordförande
Leif Lexell valdes till att hålla i klubban även under
stämman. Dragningen gick friktionsfritt och två nya
ledamöter valdes in som ersättare för avgående Lars
Tullstedt och Per Rosquist. Dessa två är Sven Sundgren
bosatt i Sorunda på ostkusten och Fredrik Mossberg från
Uddevalla. Vi hälsar Sven och Fredrik välkomna in i
styrelsen. Valberedningen bibehölls liksom revisionen.
OEYC:s ordförande Leif Lexell

Nye styrelsemedlemmen Sven Sundgren

Det är med viss ledsamhet vi accepterar Lars och Pers
vilja att utgå ur styrelsen p.g.a tidsbrist och mycket annat
engagemang. Lars flaggade för att om situationen ändras
kan han tänka sig att engagera sig igen. Det tackar vi för.
I övrigt redogjorde klubbens kassör Bengt Guvå för
klubbens ekonomi. Detta är Bengts första årsredovisning
efter att han tog över efter Lars Ljung förra året. Han
konstaterade att ekonomin är i god ordning. Dock är
utfallet ca 10 000 kr lägre än förra året pga kostnader för
klubbens 40-årsfirande i Gränna i höstas.
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OE-klubbens kassör Bengt Guvå längst till höger

Ovanstående är viktiga punkter på dagordningen
under ett årsmöte men kanske efterföljande middag
och samkväm ändå är höjdpunkten. Som Marianne
från styrelsen uttryckte det när hon under middagen
skulle säga några ord till församlingen – ”av det
ljudliga sorlet att döma verkar det som ni trivs”. Och
det stämmer; vi trivdes. Lyssnade man till de många
samtalen kunde man höra allt från det obligatoriska
”fixa med båten ämnet” till observerade ejderflockar
i skärgården och tjusningen i att bo på en liten ö.
Tack alla för att ni bidragit till samtalsämnen och den
goda stämningen och tack till Tomas Richter för din
närvaro och presentation av klubben Nordens Ljus
och framförallt ett tack till Marianne från styrelsen
genom vars försorg vi fick komma till Nordens Ljus.
Marianne Heijbel i vitt och ledamot i OE-klubben
övervakar att allt går rätt till. Marianne är den som
valt plats för årsstämman 2017 och ansvarar för
klubbens Stockholmsaktiviteter

Utsikt ut över Karlbergskanalen
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Sommarträff på Ostkusten:
Runö 19-20 augusti

Ostkustens sommarträff kommer i år att äga rum på Runö där våra medlemmar Eva och Leif
Jonsson bor och så generöst har inbjudit oss att ha vår träff.

Runö ligger nära Stavsnäs, endast ett par distansminuter öster om Bullandö. GPS koordinater
59° 17,948’ N, 18° 49,913’ E. Enda kruxet är att det inte fungerar om det blåser NO vind, men
då får vi ha en plan B med en annan hamn där man kan ligga i lä för NO-vindar.
Det kommer som vanligt att bli samling mitt på dagen, någon aktivitet på ön, drink med tilltugg
och så gemensam grillmiddag på kvällen.
På söndagen, innan vi seglar vidare, fikar vi, tittar på och pratar om våra fina båtar.
Vi kommer längre fram ut med ett mer detaljerat program
För att vårt värdpar skall få en idé om hur många båtar och personer som kommer, vill vi gärna
ha en första, ej bindande intresseanmälan senast den 15 juni. Den kan mailas till
marianne_heijbel@hotmail.com och innehålla uppgifter om typ av båt och
antal personer ombord.
Väl mött i skärgården i sommar!!
Frågor kan ställas till
Marianne Heijbel, 0708-800224
Sven Sundgren, 0760-270777
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Välkommen till Bassholmen 2 – 3 september

Årets båtträff på västkusten förläggs till varvsområdet på Bassholmen norr om Orust och Flatön.
Under lördagen kommer det att vara fullt med aktiviteter på området eftersom det är arbetsdag för
Föreningen Allmogebåtar som ansvarar för museet och museibåtarna. Det är främst upptagning av båtar
och nedstängning av museet som kommer att pågå.
Vid den här tiden är museet stängt för säsongen men denna dag kommer alla dörrar att stå öppna och det
går bra att vandra runt även om vissa utställningar håller på att monteras ner.
Vi har tyvärr inte möjlighet att reservera några platser så det är bra att komma ganska tidigt, gärna före kl.
15. När alla båtar är upptagna, troligen senast vi 16-tiden, blir det ofta några platser lediga vid kranen.
Vid 18-tiden samlas vi för gemensam kvällsmat utomhus eller inomhus beroende på vädret. Var och en
tar med det man vill äta och dricka.
Om intresse finns kommer vi någon av dagarna att visa runt i det stängda museet där mycket står kvar
hela året. Vi räknar också med att ta med de som vill på en vandring runt ön om vädret är lämpligt.
Ifall det är någon som behöver avsegla tidigt tar vi redan på söndag förmiddag en gemensam avslutsfika.
Övriga kan ju senare även ta lunch tillsammans.
Till och från under hela tiden kommer vi naturligtvis att prata båt och titta på hur olika behov kan lösas i
båtarna.
Frågor och anmälan till Fredrik (fredrik.mossberg@telia.com, 0705 - 603178) eller Leif
(leif.lexell@gmail.com, 031 - 262517 / 0769 - 35 45 53) senast 7/8.
Mycket välkomna
Fredrik och Leif
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Nya i styrelsen
Vi hälsar Sven Sundgren och Fredrik Mossberg mycket väkomna i styrelsen. Båda seglar OE 32, Fredrik
med bas på västkusten och Sven på ostkusten.
Sven tar över sekreteraruppdraget efter Lasse Tullstedt och kommer naturligtvis även att hjälpa till med
arrangemang i Stockholmstrakten.
Fredrik kommer bl.a. att vara med och arrangera aktiviteter på västkusten.
Nytt för i år är också att vi har bildat en liten teknikfrågegrupp inom styrelsen, det är Fredrik och Beppe
som gemensamt kommer att ta sig an och försöka besvara lite svårare frågor av teknisk art.

Medelmsavgiften
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?
Den är oförändrad, 100:-, och skall enligt stadgarna vara betalad senast 31/3 men vi tar naturligtvis
fortfarande gärna emot den.
Betala till plusgirokonto 84 81 37-6.
Vid betalning från utlandet gäller:
OEYC account details
IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376
BIC: NDEASESS

Vi söker en redaktör för ”Vi seglar”
För ett antal år sedan var det en viss turbulens kring klubbens tidning ”Vi seglar”. Det var bl.a. risk för att
den skulle läggas ner. Efter några olika insatser vid den tiden har det sedan blivit så att jag knåpat ihop tre
nummer per år. Oftast blir det lite snabba insatser sista tiden innan den ges ut och innehållet blir därefter.
Tänk vad bra det skulle vara om vi hade en redaktör som kunde engagera sig lite mer i framställningen av
”Vi seglar”, leta reda på intressanta ämnen och hitta medlemmar som har information att ge. Det är också
möjligt att redaktören för ”Vi seglar” också hjälper till med information till webben, många gånger kan
man ju lägga ut en längre text på webben och bara ha ett sammandrag i tidningen.
Är du personen som kan vidareutveckla informationen till medlemmarna? Skicka i så fall ett mejl till
Klubben@oeyc.org ellet ring mig på tel. 031 – 26 25 17 och berätta lite om dig själv och vad du vill göra
med ”Vi seglar” och webben.
Välkommen med din ”ansökan”
Leif
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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
0703-65 38 51
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24
Ledamot, ostkustaktiviteter
Beppe Backlund OE32 0704-80 84 33
Webbansvarig
Fredrik Mossberg OE32 0705-60 31 78
Ledamot, västkustaktiviteter
Sven Sundgren
OE32 08-520 354 75
Sekreterare
0760-27 07 77
Föreningens adress:
Leif Lexell,
Bildsnidaregatan 3
415 07 Göteborg

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.
Gå in på webben och kolla!

Bygghandboken

Plusgiro:
84 81 37-6
OEYC account details:
IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376
BIC: NDEASESS
Webb:

E-postadress
Har du meddelat rätt epostadress? 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 epostadress

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”.

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.

Klubbkepsen
Kepsen som togs fram till 40 årsjubileet
finns nu att köpa. Kepsen är mörkblå med
vit broderad logotyp mitt fram. Bak är det
ett justeringsband
med
kardborrelåsning.
Den kostar 125:-.
Beställ via klubbens
PG 84 81 37-6 och
ange ”kod 7”.
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