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Vädret, igen, och en ny sommar väntar. 
 

Vad skall man tro om vädret för sommaren? Det börjar nästan bli tjatigt att ta upp det den här tiden varje 

år men nu är det nästan mer befogat än någonsin. Det var en vinter som startade väldigt sent och sedan höll 

i sig ganska länge. Alla sa att allt var försenat, växtlighet, båtunderhåll, sjösättning,… Så blev det plötsligt 

varmt, och väldigt varmt, och just nu, i slutet av maj, extremt varmt. Man kan undra om det är sommaren 

som har kommit, eller kanske snart passerat? 

 

I klubben kan vi inte göra annat än att anpassa oss till det som sker men ändå planera för en förhoppningsvis 

normal sommar. Vi brukar ju bjuda in till träffar i skärgården både i Stockholmstrakten och på västkusten 

och så blir det även i år. På västsidan samlas vi på Gåsö, en bit söder om Lysekil, sista helgen i augusti, se 

detaljer i inbjudan längre in i tidningen. För träffen på ostkusten är tiden bestämd till helgen 18-19/8 men 

plats och annat kommer att meddelas senare. 

Vill du bjuda in till en träff på någon annan plats vore det ju trevligt, alla har ju inte möjlighet att komma 

till mellersta Bohuslän eller Stockholms skärgård. En träff behöver inte vara så ambitiös, kan tre-fyra båtar 

träffas och kanske grilla tillsammans kan ju det vara trevligt och tillräckligt. Kontakta mig så kan jag hjälpa 

till med att få ut information om tid och plats m.m..  

 

Vi har även i år utlyst en fototävling, 

reglerna är ungefär som tidigare år, du 

hittar dem inne i tidningen, Förra året fick 

vi inte in några bidrag men vi hoppas att det 

blir bättre i år. En påminnelse fram mot 

hösten kanske kan hjälpa upp deltagandet. 

 

Vad vi vet är det knappt hälften av alla OE-

båtägare som är medlemmar i OEYC så det 

är en god chans att träffa på någon av dessa 

i någon hamn. För att vi lätt skall kunna 

informera om klubben tog vi för några år 

sedan fram ett informationsblad som finns 

på webben. Skriv gärna ut några exemplar 

att ha med i båten under sommaren för att 

kunna lämna till den som kan vara 

intresserad av att bli medlem. 

 

 

 

 

Segla gôtt, vi kanske ses, 
 

Leif 

Foto: Leif Lexell,  Renoveringsbehov? 

http://www.oeyc.org/wp-content/uploads/2015/06/Valkommen_till_OE-klubben.pdf
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Rapport från årsstämman 2018  
Gemytligt och informativt årsmöte i Ljungskile 

Visserligen bara nitton personer, men glada och nyfikna, samlades lördagen den 17 mars på Ljungskile 

Folkhögskola/ Kurs & Konferens för årsmöte med OEYC. Västkustrepresentanterna var i knappast 

möjliga majoritet, men ändå förvånansvärt få. Roligare var det att kunna räkna in hela nio deltagare från 

Stockholmsområdet plus en västkustsk vovve. 

Som Sverige i övrigt bjöd Ljungskile på soligt men 

isande kallt väder. Turligt nog kunde vi vistas 

inomhus, men ändå kunna ta del av den strålande 

utsikten över Ljungskileviken med sin lilla 

innerskärgård. 

Vid klockan 18 var alla på plats, och efter lite 

inledande mingel kunde ordförande Leif dra igång 

den formella avdelningen med årsmötesförhandlingar. 

Detaljer om detta finns att läsa i det speciella årsmötesprotokollet, men här kan väl avslöjas att inga 

revolutionerade frågor fanns på dagordningen. Förhandlingarna kunde avslutas i god tid för aftonens 

middag, som serverades i etablissemangets restaurang en våning ned, men med bibehållen utsikt. 

 

Tack vare den goda maten och gemytliga stämningen vid bordet höll vi nästan på att glömma dagens 

huvudnummer; Kerstin och Peter Isakssons erfarenheter från och tankar efter sin seglats från Stockholm 

via finska hamnar till St Petersburg och Tallin mm. 

Mycket kan sägas om den färden, men den omfattade allt från svår konversation med den ryska 

nomenklaturan, hotfulla sjukdomstillstånd, gräsliga hamnar, till vänliga människor som gav välbehövlig 

assistans i svåra lägen, vackra vyer med natur och fantastiska stadsmiljöer. Jag uppfattade nog råden som: 

Besök gärna Tallin, en fantastisk stad, men tveka något inför St Petersburg, speciellt på egen köl. 

http://www.oeyc.org/?p=2132
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Dessutom fick vi några smakprov från parets tidigare långfärd från Ljungskile till Nordligaste Norrlands 

kustområde, nämligen från Haparanda Sandskär, Seskarö och Brändöskär, alla tre rekommenderade 

resmål – i detta fall just på egen köl. Jag vet för vi har varit där! 

Vi tangenterna: Lars Ljung 

Bilder: Bengt Guvå och Ljungskile Folkhögskola 

 

Ljungskiles folkhögskola 

 
Fototävling   2018 

Även i år utlyser vi en fototävling bland medlemmarna. Reglerna är nästan samma som tidigare och i år är 

temat: ”Fart och fläkt” dvs. det ska hända något i bilden. Vi inte vill ha ”OE-båt i solnedgång”, de 

bilderna har vi sett. 

• 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. 

• Bilden får inte ha varit utlagd på OEYCs FB-sida. 

• 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 2018-11-01. Skicka tävlingsbidragen till klubben@oeyc.org. 

 

 

mailto:klubben@oeyc.org
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Välkomna till Gåsö den 25 – 26 augusti. 

  
I år är det Lena och Göran Haeger som bjuder in oss till Gåsö för den traditionella sommarträffen. 

Gåsö ligger strax söder om Lysekil och samhället med hamnen hittar vi på östra sidan i sundet mot 

Skaftö. 

På programmet har vi som vanligt möjligheterna att studera varandras lösningar ombord på båtarna men 

också vandringar i den fina naturen. Till sitt förfogande har Lena och Göran ett före detta pensionat med 

bra kök där vi räknar med att gemensamt laga till kvällens supé. I pensionatets matsal tillbringar vi sedan 

kvällen med supé och eftersnack. För ingredienser till supén kommer vi att ta ut högst 120 kr/person som 

betalas kontant eller med Swish på träffen. Var och en tar med egen dryck. 

  

Vi räknar med att alla deltagare har kommit vid 16-tiden och samlas då kring en kopp kaffe på Pangets 

veranda. Därefter blir vi informerade om öns historia under en vandring till några intressanta platser runt 

byn. Tillbaka vid Panget blir det en drink på Pangets veranda. 

Sedan blir det lite fri tid innan tillagningen av kvällens supé startar. 

  

På söndag förmiddag kan de som önskar röra på sig gå med på en guidad tur till Gåsö Huvud om vädret 

tillåter. Det blir ca. 5 km i fin bohusterräng. 

  

För den som inte har möjlighet att komma med båt finns några gästlägenheter att övernatta i. 

Hamnen på Gåsö är inte speciellt stor och vissa platser är olämpliga vid hård vind från syd eller sydväst 

men upp mot ca. 8 båtar bör kunna få plats. Till de som anmäler sig först försöker vi hålla de bästa 

platserna. Hamnavgiften är 150:- per natt inkluderande vatten och el. 

  

Anmäl dig senast 1/8 till Lena och Göran, goran@haeger.org eller 0705-10 73 13. 

  

Mycket välkomna till denna helg i det vackra Bohuslän!   

 

   

mailto:goran@haeger.org
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Sommarträff i Stockholmstrakten 

Naturligtvis blir det en sommarträff på ostkusten även i år. 

Den blir i mitten av augusti, dvs. 18-19/8 men platsen är inte riktigt vald ännu. Det finns några ställen på 

förslag och dessa kollas nu upp. Något senare under juni kommer en inbjudan med alla detaljer om tider, 

kostnader och anmälan. Är du i närheten av Stockholm i mitten av augusti så håll ögonen öppna efter 

inbjudan som kommer att läggas ut på webben vilket också informeras om via e-mail. 

   
Bilder från ostkustens sommarträff den 20 augusti 2016, se reportage på webben 

 

Flagga och keps! 

Börjar din OEYC-flagga bli sliten? Kanske även kepsen ser välanvänd ut eller har blåst bort? 

Passa på att beställa nu så bör du hinna få en ny före sommarens seglingar. 

Både flagga och keps kostar 125:-/st. och de beställs genom att summan betalas in på klubbens 

plusgirokonto:  84 81 37-6 

(för betalning från utlandet gäller IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376      BIC:   NDEASESS) 

 

För flagga anger du ”kod 2” och för keps ”kod 7” 

 

 

Medlemsavgiften 

Det är fortfarande lite drygt 10 medlemmar som inte betalat medlemsavgiften. Inom kort kommer vi att 

byta lösenord till medlemssidorna och det är bara de som har betalat medlemsavgiften för 2018 som får 

det nya lösenordet. Avgiften är 100:- och betalas in på klubbens plusgirokonto:  84 81 37-6 

(för betalning från utlandet gäller IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376      BIC:   NDEASESS) 

 

Anger ”kod 1” för medlemsavgift, tack! 
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OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2017  

 
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 

 

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. 

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. 

 

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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Lite tips på slutet 

 

 

 

För att deltaga i diskussioner eller ställa frågor: 
 

Gå med i klubbens Facebook-grupp 

 

 

 


